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این گروه تروریستی 53 بوجی 50کیلویی 
روبه روی  که  خانه ای  در  را  منفجره  مواد 
جابه جا  دارد  قرار  بلخ  والی  مهمان خانه 
کرده بودند. مشعل گفت قدرت تخریب 

و آتش این مواد، بسیار زیاد است. 
شبکه  این  گفت  ملی  امنیت  سخنگوی 
تصمیم داشت تا با استفاده از موتر، بمب ها 
و  دولتی  مقامات  انتحاری،  حمالت  و 
مورد  را  نوروز  جشن  اشتراک کنندگان 
حمله قرار دهند. او گفت این تروریستان 
می خواستند 20 خیمه را نیز در محل جشن 
برپا کنند و با استفاده از آن ها حمالت شان 

را انجام دهند. 
والیات  از  تن  هزاران  نوروز  جشن  در 
میله  و  می روند  شریف  مزار  به  مختلف 
می کنند.  سپری  آن جا  در  را  سرخ  گل 
معاونان  در سطح  دولتی  مقام های  همه ساله 
سخنرانی  مراسم  این  در  رییس جمهور 

می کنند. 

خود  جامعه  به  افتخار،  و  هماهنگی  صلح،  با 
آینده خود  زندگی  و  نوروز  تا  کنند  رجعت 
را با فامیل های شان در سایه صلح سپری کرده 
و از ادغام مجدد و آشتی ملی مستفید شوند.« 
آغاز  با  است  گفته  ناتو  عمومی  فرمانده 
دیگر  بار  یک  ناتو  خورشیدی،  جدید  سال 
تعهدات درازمدت و همکاری های دوامدار 
اعالم   2014 سال  از  پس  افغان ها  با  را  خود 

می کند. 

نیروهای دولتی افغانستان، قراراست مسوولیت 
بخشی ازعملیات امنیتی را در کشور در دست 

گیرند.
از  می رود  انتظار  افغانستان،  دولتی  نیروهای 
سال 2014، دو سال دیگر، به طور کامل امنیت 

کشور را برعهده گیرند.
گذشته  هفته  کرزی  حامد  و  اوباما  باراک 
نیروهای  برخروج  تلیفونی  گفتگویی  در 
 2014 سال  پایان  تا  افغانستان  از  امریکایی 

تاکید کردند.

امنیت  ریاست  در  مقام ها  کابل:  8صبح، 
که  را  کسانی  از  تن  شش  می گویند  ملی 
حمالت  نوروز،  روز  در  می خواستند 
شهر  در  را  انفجاری  و  انتحاری  مرگ بار 
مزارشریف انجام دهند، بازداشت کرده اند. 
امنیت  ریاست  لطف اهلل مشعل، سخنگوی 
یک  در  گذشته  روز  افغانستان،  ملی 
کنفرانس خبری در کابل گفت تروریستان 
حدود دونیم هزار کیلوگرام مواد انفجاری 
بلخ  والیت  مهمان خانه  روبه روی  در  را 
جا به جا کرده بودند و می خواستند در روز 
نوروز  جشن  در  که  را  مقام هایی  نوروز 

شرکت می کنند، به قتل برسانند. 
توسط  این گروه شش نفری  مشعل گفت 
استخبارات برخی از کشورهایی که پیش 
از این نیز در چنین حمالتی دست داشتند، 
سازماندهی می شد، اما او از افشای نام این 

کشورها خودداری کرد. 
ملی،  امنیت  ریاست  سخنگوی  گفته  به 

عمومی  فرمانده  آلن،  جان  کابل:  8صبح، 
جدید  سال  افغانستان،  در  ناتو  نیروهای 
خورشیدی را برای تمام مردم کشور تبریک 
از  دست  تا  خواست  شورشیان  از  و  گفت 

جنگ بردارند. 
در خبرنامه ای که از سوی نیروهای ناتو به نشر 
رسید، از زبان جان آلن چنین آمده است: »در 
برادران  و  پدران  تمام  به  دوباره  نو  بهار  این 
که  می دارم  اظهار  افغان  ناراضی  پسران  و 

مشترک  ستاد  رییس  دمپسی،  مارتین  جنرال 
ارتش امریکا، می گوید با وجود رویدادهای 
افغانستان  در  متحده  ایاالت  اهداف  اخیر، 

تغییری نکرده است.
جنرال دمپسی هم چنین تعهد کرد تحقیقات 
جامعی در خصوص کشته شدن 1۶ غیرنظامی 
3۸ساله  سرباز  یک  که  قندهار،  دروالیت 
امریکایی مظنون اصلی آن است، انجام گیرد.
سال  از  امریکا  ارتش  مشترک  ستاد  رییس 
که  برد  نام  عطفی«  »نقطه  عنوان  به   2013

امنيت ملی: 

تروریستان می خواستند 
نوروز را به خاک و خون بکشانند

فرمانده عمومی ناتو در افغانستان خطاب به طالبان:

دست از جنگ بردارید

اهداف ایاالت متحده 
در افغانستان تغييری نکرده است

وزارت خارجه در واکنش به 
اظهارات یک مقام ایرانی: 

دولت و ملت افغانستان 
خود تصميم می گيرند 

ظفرشاه رویی
دولت افغانستان درباره اظهارات مسعود جزایری، 
معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، که از مردم 
را  امریکایی  نیروهای  تا  بود  خواسته  افغانستان 
بیرون کنند، می گوید  قهریه  قویه  با  افغانستان  از 
خود  افغانستان  ملت  و  دولت  زمینه  این  در  که 

تصمیم گیرنده  هستند.
اخیرا معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت 
نشانه هایی وجود دارد که مردم افغانستان جبهه های 
کشور  این  در  امریکایی  سربازان  علیه  جدیدی 
گشوده اند تا سربازان امریکایی را زمین گیر کنند. 
مسعود جزایری گفته است: »گسترش راهپیمایی ها 
تشکیل  افغانستان،  مسلمان  ملت  تظاهرات  و 
هسته های مقاومت و ضربه زدن به منافع امریکا از 
علیه  می تواند  هم اینک  است که  اقداماتی  جمله 
دستور  در  آن  اجرای  و  سازماندهی  متجاوزان 
کار قرار گیرد.« وی هم چنین تاکید کرده است: 
از  افغانستان  ملت  که  بدانند  باید  »امریکایی ها 
اشغالگران و خسارت های حضور نامشروع آن ها 
خسته شده اند و شایستگی آن را دارند که با قوه 
بیرون  از خاک خود  را  اشغالگر  قهریه، دشمنان 

کنند.«
بیان  حالی  در  ایران  نظامی  مقام  اظهارات  این 
و  افغانستان  میان دولت  اخیرا روابط  می شود که 
ایاالت متحده برسر موضوع قتل شانزده غیرنظامی 
توسط یک سرباز امریکایی در قندهار، تیره تر شده 
قتل  کشور،  رییس جمهور  کرزی،  حامد  است. 
این غیرنظامیان را شدیدا محکوم کرد و گفت که 
امریکایی ها با دولت افغانستان در مورد تحقیق این 

حادثه همکاری نمی کنند.
وزارت  سخنگوی  موسی زی،  جانان  این حال،  با 
امور خارجه افغانستان، در باره این اظهارات مقام 
ایرانی واکنش محتاطانه ای نشان داده می گوید که 
تصمیم گیری در مورد حضور نیروهای بین المللی 
افغانستان است.  مردم  به خود  مربوط  در کشور، 
که  کرد  تاکید  حال  عین  در  موسی زی  آقای 
دولت افغانستان به حفظ دوستی با ایران و متحدان 
بین المللی خود متعهد می باشد. جانان موسی زی، 
خود  هفتگی  خبری  نشست  در  یک شنبه  روز 
افزود: »این که دولت و مردم افغانستان چه تصامیم 
چه  می کنند،  اختیار  را  موقف  کدام  می گیرند، 
به خیر افغانستان است و چه به شر است، حق مردم 
کشور  یک  افغانستان  است.  افغانستان  دولت  و 
مستقل است و تصامیم خود را هم براساس منافع 
ملی خود می گیرد.« سخنگوی وزارت امور خارجه 
هم چنین تاکید کرد: »افغانستان و ایران در ده سال 
گذشته باهم روابط خیلی حسنه و نزدیک به صفت 
دو کشور همسایه و مسلمان داشتند. افغانستان به 
دوستی و حفظ روابط حسنه با کشورهای همسایه 
به شمول جمهوری اسالمی ایران تعهد کامل دارد.«

سخنگوی وزارت امور خارجه می افزاید که دولت 
افغانستان طی سال اخیر بر حفظ روابط حسنه با 
ایران متعهد بوده و هم چنین تالش کرده است تا 
روابط خود را در تفاهم با ایاالت متحده و ایران، 
آقای موسی زی  این دو کشور گسترش دهد.  با 
می گوید که تامین امنیت و ثبات در افغانستان، به 
نفع کشورهای ایاالت متحده امریکا و ایران است.

دولت  که  می گوید  هم چنین  موسی زی  جانان 
به ویژه  جهانی  جامعه  با  ارتباط  به  افغانستان 
است  قایل  زیادی  ارزش  امریکا  متحده  ایاالت 
و از همین رو، نمی خواهد که به انزوای دهه نود 
برگردد. به گفته ی او، دولت افغانستان نمی خواهد 
که بازهم میدان رقابت ها و مداخالت کشورهای 

همسایه و متحدان بین المللی خود باشد.
 ادامه در صفحه 2

بلخ آماده جشن نوروز
در صفحه 9
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در آرزوی سالی بهتر
شهروندان کشور فردا با جشن و سرور، به پیشواز 
بهار و فصل جدید طبیعت می  روند و از این روز، با 
آغازین  در  همه ساله  می کنند.  استقبال  تمام،  گرمی 
و  نیایش  و  دعا  با  مردم  جدید،  فصل  روز های 
آرزوی صلح، امنیت، رفاه و آسایش زندگی را آغاز 
می کنند اما متاسفانه که سال هاست این آرزوها به 

ثمر نرسیده اند.
افغانستان، سالی  دولت  و  مردم  برای   1390 سال 
این  در  بود.  سیاسی  تنش های  و  چالش  با  همراه 
از  پس  یکی  کرزی،  آقای  سیاسی  متحدان  سال 
نوین  جبهه های  و  کردند  وداع  ارگ  با  دیگری، 
این حلقه ها و چهره ها هریک،  سیاسی شکل دادند. 
با ارایه طرح ها و برنامه های جدید خود، در تالش اند 
تغییر  را  نظام  سیاسی  ساختار  فشار،  اعمال  با  تا 
دهند و به امتیاز های کالن سیاسی دست یابند. در 
شورای  رییس  ربانی،  آقای  ترور  با   1390 سال 
عالی صلح، آخرین میخ بر تابوت صلح کوبیده شد 
این رویداد  و تاهنوز شورای عالی صلح از شوک 
بیرون نشده و حتا موفق به جایگزینی رییس فقید 

این شورا نگردیده است.
یک  فاقد  گذشت،  که  سالی  در  افغانستان  حکومت 
برنامه روشن در پروسه صلح بود. این امر سبب 
و  دهند  تغییر  را  گفتگوها  مسیر  طالبان  که  شد 
امریکا  متحده  ایاالت  افغانستان،  حکومت  به جای 
را به عنوان طرف اصلی قبول کنند. اکنون با تعلیق 
گفتگو ها از سوی طالبان، همه ی امید ها به تالش های 
صلح به ناامیدی بدل شده است و امکان دارد که به 

این زودی ها به نتیجه ای نرسد.
با تنش های  پارلمان  با  سال 1390 روابط حکومت 
جدال  های  از  پس  سرانجام  و  بود  همراه  زیادی 
فراوان، این تنش ها پایان یافت. هرچند حکومت در 
عصر  به  که  شد  موفق  سال  این  روزهای  آخرین 
هنوز  اما  بخشد،  خاتمه  کابینه  در  سرپرست ها 
سرپرست ها  توسط  لوی سارنوالی  و  ستره محکمه 
وزیران  با  پارلمان  اخیر  برخورد  می شود.  اداره 
با  حکومت،  که  است  شده  سبب  پیشنهادی، 
سال  در  را  نظر  مورد  چهره های  تمام،  خوش بینی 
آینده برای سمت های یادشده معرفی کند. در سال 
حاشیه  در  مسایل  از  بسیاری  در  پارلمان  گذشته 
قرار گرفت. متاسفانه پارلمان در مدت کاری خود، 
آوازه  های  و  نداد  پاسخ  شهروندان  انتظارات  به 
معامله و بده  و   بستان ها اعتبار و جایگاه این نهاد را 

در معرض پرسش قرار داد.
سال 1390 سال مملو از اشتباه های سربازان خارجی 
بگرام،  رویداد های  سال  این  در  بود.  افغانستان  در 
پنجوایی،  حادثه ی  و  مخالفان  جنازه های  به  اهانت 
تحریک  علیه غربی ها  در کشور  تا مردم  سبب شد 
این رفتار سبب خشم مردم و حکومت شد؛  شوند. 
خارجی  سربازان  خروج  کرزی،  آقای  که  به طوری 
با  هرچند  روابط حکومت  کرد.  مطرح  را  قریه ها  از 
زیادی  کشورهای  با  و  بود  گرم  غربی  متحدان 
اما برسر امضای  سند های هم همکاری امضا شد، 
شروط   و  شرط  هنوز  امریکا  با  استراتژیک  سند 
فراوان مطرح است. در این سال جامعه ی جهانی، با 
حضور در بن دوم، یک بار دیگر حمایت سیاسی شان 
در  کردند.  اعالم  افغانستان  مردم  و  حکومت  از  را 
سال 1390 روابط با همسایگان  با فراز و فرود های 
زیادی همراه بود و هنوزهم به رغم نشست سه جانبه، 
این روابط شکننده می باشد. در سال گذشته حکومت 
مواد  فساد،  با  امنیت،  مبارزه  تامین  عرصه های  در 
خوب  حکومت داری  عمومی،  حمایت  جلب  مخدر، 
یک دهه،  از  تجارب  با  اکنون  بود.  ناکام  هم چون 
انتظار اساسی این است که حکومت بیش از هر وقت 
قانون مداری  بهتر،  حکومت داری  راستای  در  دیگر، 
از  استفاده  با  و  بردارد  گام  بهتر،  و خدمات رسانی 
فرصت های پیش آمده، حمایت جامعه ی جهانی را در 
به  استراتژیک  پیمان های  و  همکاری  قالب سند های 
همراه داشته باشد. به امید این که سال نو، سالی مملو 

از صلح، آرامش و آسایش برای مردم ما باشد.

زنگ اول


بودجه ی  طرح  نمایندگان  مجلس 
توجه  عدم  به دالیل  را   1391 سال 
در  توسعه ای  زیربنایی  پروژه های  به 
عالی،  تحصیالت  معارف،  بخش های 

صحت و جاده سازی رد کرد.
بودجه ی 1391 زمانی با اکثریت آرای 
نمایندگان حاضر در نشست رد شد که 
روز گذشته ی  فوق العاده ی  نشست  در 
مشترک  کمیسیون  نمایندگان  مجلس 
با مسووالن وزارت  مجلس نمایندگان 
به  آن  تصویب  روی  نتوانست  مالیه 

توافق برسد. 
یک ماه  حدود   1391 بودجه ی  طرح 
و  کشور  اساسی  قانون  بنیاد  بر  پیش، 
سنا،  مجلس  مشورتی  نظر  ارایه ی  با 
تصویب  جهت  مالیه ی  وزیر  توسط 
معرفی  کشور  نمایندگان  مجاس  به 

گردید.
مصارف  ملی،  بودجه ی  طرح  بنیاد  بر 
سال  در  افغانستان  دولت  9ماهه ی 
1391 )از اول حمل تا اخیر ماه قوس( 
افغانی  500میلیون  و  224میلیارد 

پیش بینی شده است.
دارد  انتظار  حکومت  میان  این  در 
افغانی  200میلیون  و  110میلیارد  تا 
توسعه   ای  بودجه ی  بخش  در  را  آن 
را  آن  دیگر  افغانی  134میلیارد  و 
به مصرف  عادی  بودجه ی  بخش  در 

برساند.
کشور  مالیه ی  وزیر  زاخیلوال،  عمر 
گفته است که بودجه ی ملی افغانستان 
به صورت واقع بینانه و بر اساس برنامه ی 
افغانستان  دولت  اقتصادی  توسعه  ی 
بخش های  در  دولت  سیاست  و 
داشت  نظر  در  با  و  انکشافی  و  عادی 
کشور  اقتصادی  نیازمندی های 

طرح ریزی شده است.
گفته  هم چنین  کشور  مالیه ی  وزیر 
عادی  بودجه  بیشتر  بخش  که  است 
ماهوار  حقوق  و  امنیتی  بخش های  به 
است  یافته  اختصاص  کارمندان دولت 
توسعه ای  بودجه ی  بیشتر  بخش  و 
پروژه های  به  می شود،  42 درصد  که 
29درصد  طبیعی،  منابع  و  زیربنایی 
9درصد  و  صحت  11 درصد  زراعت، 
عالی  آموزش های  و  معارف  بخش  به 

اختصاص داده شده است.
وزیر مالیه کشور تاکید کرده است که 
مصارف بودجه  در بخش امنیتی کشور 
به سرعت باال رفته و از 40میلیارد افغانی 
افغانی  100میلیارد  به  پیش  دوسال  در 

یک گزارش تازه که توسط کمیسیون 
تهیه  باز«  جامعه  »بنیاد  و  بشر  حقوق 
در  زندانیان  که  است  حاکی  شده، 
امنیت  کنترول  تحت  بازداشتگاه های 
ملی و پولیس ملی افغانستان به اشکال 

مختلف شکنجه می شوند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
و بنیاد جامعه باز روز شنبه، 27 حوت، 
در گزارشی گفتند که »شواهد معتبری 
از شکنجه در نه مرکز توقیف مربوط 
چندین  و  افغانستان  ملی  امنیت  به 
ملی  پولیس  به  مربوط  توقیف  محل 

افغانستان« وجود دارد.
براساس این گزارش، بازداشت شده ها 
شکنجه،  انواع  با  توقیفگاه ها  این  در 
به شمول لت و کوب، آویزان کردن از 
تجاوز  به  تهدید  برقی،  سقف، شوک 
جنسی  آزار  عمل  ارتکاب  یا  جنسی 
و  فزیکی  بدرفتاری  اشکال  دیگر  و 

روانی، رو به رو می باشند.
تحقیقات  که  است  افزوده  گزارش 
باز  جامعه  و  بشر  حقوق  کمیسیون 
استفاده  مورد  در  را  بیشتری  شواهد 
مانند  شکنجه  خاص  روش های  از 
با  بدرفتاری  برقی،  شوک  از  استفاده 
اعضای تناسلی و تهدید به سو استفاده 
که  حالی  در  می کند،  تثبیت  جنسی 
این  ملی  امنیت  ریاست  مسووالن  قبال 

روش های شکنجه را رد کرده بودند.

است.
خلیل احمد شهیدزاده، عضو کمیسیون 
تحصیالت  و  معارف  فرهنگی،  دینی، 
که  گفت  نمایندگان  مجلس  عالی 
کل  شمار  معارف  وزارت  آن  که  با 
آینده  سال  در  را  کشور  آموزگاران 
افزایش  تن  47 هزار  و  دوصد  به 
است  مدعی  مالیه  وزارت  اما  می دهد؛ 
ماهوار  حقوق  معارف  وزارت  که 
آموزگاران والیت ها ی ناامن، پرداخت 
نکرده است، بنا وزارت مالیه نمی توانند 
برای استخدام  آموزگاران جدید معاش 

پرداخت کند.
گفت  نمایندگان  مجلس  عضو  این 
و  معارف  پروژه های  که  آن جا  از 
مردم  اولویت های  عالی  تحصیالت 
اعضای  می شود،  شمرده  افغانستان 
خواست  گنجانیدن  برای  مجلس 
بودجه ی  به  هستند  ناگزیر  مردم 
تا  بدهند  رد  پاسخ  حکومت  پیشنهاد 
در معرفی دوباره ی بودجه به مجلس، 
در  را  آنان  تقاضاهای  مالیه  وزارت 

نظر گیرد.
حدود  در  »امسال  گفت:  شهیدزاد 
بی نتیجه  کانکور  نتایج  در  120هزار 
صاحبان  وکیل  فردا  باز  می ماند، 
تحصیالت  وزارت  چرا  که  می گویند 
عالی کار نکرد، امروز به آن ها بودجه 
بدهند، پوهنتون بسازد، استاد بگیرد، و 

فردا هم سرو صدا نکنیم.« 
رییس  فایق،  نقیب اهلل  دیگر،  جانب  از 
مجلس  جوانان  صحت،  کمیسیون 
نمایندگان گفت: »در بودجه ی 1391، 
به مسایل جوانان، چه در بخش ورزش، 
و  بورسیه ها،  و  آموزش  بخش  در  چه 
موسسات  در  جذب شان  هم چنان 
اصالن  کردم،  مطالعه  من  که  دولتی 
توجه ی به آن ها صورت نگرفته است.«

این عضو مجلس از سایر اعضا خواست 
تا بودجه ی 1391 را رد کنند و وزارت 

به  زندانیان  این  انتقال  گزارش،  این 
بازداشتگاه های دولتی ادامه یافته است.

ماه  از  بعد  که  زندانیانی  از  تن  ده 
بازداشتگاه های  به   2012 جنوری 
که  گفته اند  شده،  منتقل  ملی  امنیت 
شکنجه  مورد  ملی  امنیت  زندان  در 
است  درحالی  این  گرفته اند.  قرار 
افغانستان  میان  توافقی  براساس  که 
آینده  ماه  شش  در  متحده،  ایاالت  و 
حکومت  به  بگرام  زندان  کنترول 

واگذار می شود.
این دو سازمان حقوق بشری هم چنین 
امریکایی  نیروهای  که  گفته اند 
زندانیان  بر  نظارت  برای  میکانیزمی 
آمده  گزارش  در  نکرده اند.  ایجاد 
در  موجود  خالی  »بزرگ ترین  است: 
نظارت بر توقیف شدگان، عدم نظارت 
امریکا  متحده  ایاالت  نیروهای  بر 

فرماندهی  سلسله  از  خارج  که  است 
متحده  ایاالت  دارند....  قرار  آیساف 
بر  نظارت  برای  را  میکانیزمی  هنوز 
توقیفگاه های  به  که  توقیف شدگانی 
پیش  در  می شوند،  فرستاده  افغانستان 

نگرفته است.«
که  است  شده  گفته  گزارش  این  در 
کمبود  و  امنتیی  چالش های  وجود 
توجیه کننده  نمی تواند  ظرفیت، 
براساس  باشد.  زندان ها  در  شکنجه 
به  افغانستان  حکومت  گزارش،  این 
جای این که افراد مسوول شکنجه را 
پیگیری و از کار برکنار کند، آنها را 
به زندان های دیگر مقرر کرده است. 
تعهد  از  گزارش  این  در  هم چنان 
به  رسیدگی  به  افغانستان  حکومت 
حقوق  واحد  ایجاد  و  نگرانی ها  این 
استقبال  ملی،  امنیت  ریاست  در  بشر 

شده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر و جامعه 
مسوول  افراد  که  کرده اند  تقاضا  باز 
بگیرند  قرار  پیگیری  مورد  شکنجه 
جلوگیری  آنها  دوباره  مقرری  از  و 
از  سازمان  دو  این  گیرد.  صورت 
خواسته اند  نیز  بین المللی  نیروهای 
که دسترسی به بازداشتگاه ها را تامین 
به محالتی که خطر  کنند و زندانیان 
داده  انتقال  دارد،  وجود  شکنجه 

نشوند.

مجلس نمایندگان طرح بودجه 1391 را رد کرد

زندانیان شکنجه می شوند

در سال 1391 افزایش یافته است.
بودجه ی  مالی  کمیسیون  هرچند 
نشست های  در  نمایندگان  مجلس 
کمیسیون های  نمایندگان  با  مشترکی 
مقام های  و  مجلس  این  هجده گانه ای 
وزارت مالیه برسر برخی موارد مطرح 
شده در بودجه 1391 به توافق رسیدند؛ 
کشور  اساسی  قانون  بنیاد  بر  ولی 
کل  به صورت  باید  نمایندگان  مجلس 

بودجه ملی را تایید و یا رد کند.
نماینده ی  قاسمی،  محمدابراهمی 
از  پیش  نمایندگان  مردم کابل مجلس 
در  که  آن جایی  از  گفت،  بودجه  رد 
بودجه  ی وزارت فواید عامه به ساخت 
باوجود  هرات،   - گردندیوال  سرک 
به  نزدیک  ساله ی  هفت  درخواست 
هزینه ی  والیت ،  شش  70نمایند ه ی 
نماینده های  نشده  گرفته  نظر  در  الزم 
تصمیم  بودجه ی  رد  بر  یادشده 

گرفته اند.
می گویند  نمایندگان  مجلس  اعضای 
متعهد  حکومت  گذشته  سال  که 
برای  افغانی  20میلیون  پرداخت  به 
پروژه ی  مقدماتی  آمادگی های 
گردندیوال شده بود؛ ولی از این مقدار 
پروژه   این  در  را  آن  میلیون  دو  تنها 

به مصرف رسانده اند.
از  آن جا که  یادشده  اعضای  به گفته ی 
هرات،  گردندیوال-  سرک  ساخت 
باشنده های  برای  حیاتی  پروژه های  از 
کشور  غربی  و  مرکزی  والیت های 
با  را  یادشده  مناطق  و  می آید  به شمار 
افغانستان  شاهراه های  سایر  و  مرکزی 
هزینه ی  باید  حکومت  می کند،  وصل 
یادشده در  پروژه ی  تطبیق  برای  کافی 

اختیار وزارت فواید بگذارد.
به همین ترتیب، برخی دیگر نمایندگان 
 1391 بودجه ی  در  که  می گویند 
و  معارف  صحت،  بخش های  به 
آموزش های عالی نیز کم تر توجه شده 

هم چنین  بشری  حقوق  نهاد  دو  این 
عمدی  و  گسترده  نقض  که  گفته اند 
مانند  توقیف شدگان  اساسی  حقوق 
حق داشتن وکیل مدافع و اطالع دهی 
پیش  دارد.  ادامه  هم چنان  خانواده،  به 
اعمال  از  متحد  ملل  سازمان  این  از 
ریاست  توقیفگاه  چهار  در  شکنجه 
امنیت ملی افغانستان گزارش داده بود، 
اما در گزارش جدید از پنج بازداشتگاه 

دیگر نیز نام گرفته شده است.
که  زندانیانی  گزارش،  این  براساس 
توسط نیروهای امریکایی به حکومت 
افغانستان انتقال داده شده اند، نیز مورد 
جوالی  ماه  گرفته اند.  قرار  شکنجه 
سال گذشته ناتو و نیروهای امریکایی 
بازداشتگاه های  به  زندانیان  انتقال 
افغانستان را به خاطر نگرانی از شکنجه 
براساس  اما  کردند.  متوقف  آنها، 

ساختن خواست های  عملی  برای  مالیه 
به میان  بودجه  در  را  تغییراتی  جوانان، 

آورد.
از سوی دیگر برخی  نمایندگان مدعی 
مطابق   1391 بودجه ی  که  شدند 
برنامه ی انکشافی ملی افغانستان عادالنه 
و متوازن نیست و از این رو آنان نیز بر 

رد بودجه تصمیم گرفته اند.
از  پس  نمایندگان  مجلس  این حال،  با  
بیان دیدگاه های اعضای آن، بودجه ی 

1391 را با اکثریت آرا، رد کرد.
وزارت  کشور  اساسی  قانون  بنیاد  بر 
عملی  از  پس  را  بودجه   طرح  مالیه ی 
ساختن خواست های نمایندگان مجلس 
مجلس  این  به  تصویب  برای  دوباره 

ارسال خواهند کرد.
هرچند در گذشته ها تاخیر در تصویب 
بودجه ی دولت از سوی حکومت یکی 
بودجه   مصرف  در  کاهش  دالیل  از 
به  از  نیز  نگرانی ها  و  می شد  خوانده 
ماهوار  حقوق  پرداخت  افتادن  تعویق 
شماری  ولی  می گردید؛  مطرح  دولت 
از اعضای مجلس نمایندگان می گویند 
اساسی،  قانون   98 ماده ی  براساس  که 
بودجه ی  مطابق  می تواند  مالیه  وزارت 
سال گذشته، به کارکنان دولت معاش 

پرداخت کند.
هرات  مردم  نماینده ی  فرید،  ناهید 
می گوید:  نمایندگان  مجلس  در 
به  نظر  هرگاه  اساسی:  قانون   98 »ماده 
آغاز  از  قبل  بودجه،  تصویب  عواملی 
تصویب  تا  نگیرد،  صورت  مالی  سال 
بودجه ی جدید، بودجه ی سال گذشته 
افزود:  فرید  خانم  می گردد.«  تطبیق 
استفاده ی  مساله  این  از  »کسانی که 
قانونا  بدانند که  باید  نادرست می کنند 
نکنیم،  تصویب  هم  را  بودجه  ما  اگر 
را داریم و هیچ کس هم حق  این حق 
تادیه  را  مامورین  معاشات  که  ندارد 

نکند.«

جاوید

ACKU
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رویداد قتل عام ۱۶تن در والیت قندهار و واکنش های 
چه  با  امریکا  ماموریت  که  داد  نشان  آن  از  پس 
دشواری های محالی روبه رو است. واکنش افکارعامه در 
برابر این رویداد بیشتر ریشه در احساسات ضدامریکایی 
افغان ها  از  ایرانی  نظامی  مقامات  همین  برای  داشت. 
قیام  افغانستان  در  غربی  نیروهای  علیه  که  می خواهند 
نیروهای  علیه  اخیر  تظاهرات  که  می آید  به نظر  کنند. 
که  است  کرده  متقاعد  را  ایران  حکومت  امریکایی 
تبلیغاتی  با یک سلسله تحرکات استخباراتی و  می تواند 

شعله های شورش عمومی را تیز تر سازد.
نیز  را  کرزی  حامد  رویدادهایی  چنین  دیگر  سوی  از 
که  نشستی  در  است.  داده  قرار  داخلی  شدید  فشار  زیر 
داشت  پنجوایی  رویداد  بازماندگان  با  رییس جمهور 
کرده  احساس  را  مردم  نارضایتی  و  خشم  به خوبی 
می توانست. او اذعان کرد که در برابر مطالبات مردم در 
این ارتباط حرفی برای گفتن ندارد؛ ولی رییس جمهور 
نادیده  را  تند  احساسات  این  سیاسی  لحاظ  به  نمی تواند 
که  خواست  امریکایی  سربازان  از  همین  برای  بگیرد. 
دهکده های کشور را ترک کنند و به پایگاه های خویش 

برگردند. 
خود  پیشین  توافقات  برخالف  رییس جمهور  هم چنان 
امنیتی  مسوولیت های  انتقال  که  خواست  امریکا  از 
گاردین  گزارش  به  دهد.  انجام  پیشتر  یک سال  را 
آقای  اظهارات  از  این که  ضمن  غربی  دیپلمات های 
کرزی متعجب شده اند؛ ولی از سوی دیگر گفته اند که 
در عمل چنین کاری میسر نیست. البته بعدا آقای کرزی 
در گفتگو با مقامات امریکایی دوباره روی تاریخ ۲۰۱۴ 

میالدی تاکید کرد.
اکنون رییس جمهور برای دفع فشارهای داخلی از ادبیات 
متناقض هم  این موقعیت  استفاده می کند.  ضدامریکایی 
کار حکومت و هم ایاالت متحد امریکا را در افغانستان 
با احساسات  دشوار کرده است. حامد کرزی در حالی 
ناسیونالیستی علیه متحد خود امریکا سخن می گوید که 
بقای سیاسی و اقتصادی کشورش به همین متحد وابسته 
است. کسی نه در کابل و نه در حلقات دیپلماتیک باور 
مستقالنه  تامین  برای  را  الزم  آمادگی  کرزی  که  دارد 

امنیت کشور به دست آورده است.
حاال  همین  از  حکومتش  که  می گوید  رییس جمهور 
هنوز  اما  دارد؛  را  امنیتی  آمادگی گرفتن مسوولیت های 
آن  به  انتقال  روند  که  عمده  پرسش  دو  به  او  حکومت 

وابسته گی دارد پاسخی نداده است.
را  نظامی  آمادگی  کامال  ملی  اردوی  اگر  حتا  نخست 

بین المللي  نیروهاي  خروج  که  است  یک سال  از  بیش 
تاسال ۲۰۱۴ و امضاي پیمان استراتژیک میان افغانستان و 
ایاالت متحده امریکا به عنوان دو محور اساسي سیاست 
از  پیش  که  است  حالي  در  این  است.  مطرح   افغانستان 
پیش سال ۲۰۱۴ به یک »ترس بزرگ« بدل شده است. 
در  استراتژیک  پیمان  امضاي  با  بزرگ«  »ترس  این  اما 
پیمان  امضاي  اما  است.  معاوضه  قابل  عمومي  افکار 
چون  است.  مواجه  چالش هایی  با  امریکا  با  استراتژیک 
است  تنش آلود  امریکا  با  افغانستان  حکومت  روابط 
نیروهاي  فوری  خروج  خواهان  کرزي  حامد  اخیرا  و 
خارجي از روستاهاي افغانستان شد. سوال این است که 
دالیل پیچیده شدن مذاکرات پیمان استراتژیک با امریکا 

و اعمال تعدیالت در آن،  چه مي باشد؟
استراتژیک  پیمان  پیرامون  مذاکرات  در  پیچیدگي 
کرزي  حامد  تیره ي  روابط  شعاع  تحت  امریکا،  با 
استراتژیک  پیمان  است.  گرفته  قرار  امریکایي ها  با 
است.  اقتصادي  و  سیاسي  نظامي،  بخش  سه  داراي 
براساس تالش هاي حامد کرزي، بخش نظامي از پیمان 
استراتژیک با امریکا حذف شده است. عالوه بر آن، در 
در  جدي ای  اختالف نظرهاي  افغانستان  حکومت  درون 
وجود  امریکا  با  استراتژیک  قرارداد  جزییات  به  رابطه 
دارد. حامدکرزي و حلقه اش در تالش اند تا بخش نظامي 
از قرارداد استراتژیک حذف شود؛ چنان که حامد کرزي 

و  جنوب  در  ناامن  مناطق  و  والیات  امنیت  هم چنان  و 
افغانستان یک مساله کامال پیچیده برای حکومت  شرق 
این  حکومت  برای  اصلی  پرسش  حاال  است.  افغانستان 
است که در نبود این نیروها چگونه از گسترش دامنه ی 
کرده  جلوگیری  خود  نظامی  اقتدار  کاهش  و  ناامنی 

می تواند.
اردوی  بودجه ی  که  برد  یاد  از  نباید  دیگر  سوی  از 
است.  وابسته  امریکا  کمک های  به  عمدتا  افغانستان 
کشور  مسلح  قوای  مخارج  برای  افغانستان  ملی  عاید 
کافی نیست. در عمل ما کدام شاهدی نداریم که گویا 
حکومت برای تامین اقتصادی قوای مسلح خود برنامه ای 
کمک های  کاهش  صورت  در  بنا  دارد.  روی دست 
نظامی امریکا حکومت افغانستان مجبور خواهد شد که 
کاسته  نظامی خود  نیروهای  از 
و از تامین بسیاری از تجهیزات 

نظامی الزم چشم بپوشد.
حکومت  در  حالی که  در  دوم 
کرزی کسی به پیروزی نظامی 
عین  در  ندارد  باور  طالبان  بر 
پالیسی  آن جا  در  کسی  حال 
طالبان  با  گفتگو  برای  موفق 
ندارد. آن چه که  اختیار  در  نیز 
سیاست  به نام  آن  از  حکومت 
در  تنها  می کند  یاد  مصالحه 
اغلب  و  مکرر  تماس های 
و  طالبان  رهبری  با  بی نتیجه 
آن ها  فرمانده هان  از  بعضی 
با  نیز  طالبان  می شود.  خالصه 
هم چنان  و  مختلف  بیانیه های 

که  مي شود  مالحظه  هم چنان  می باشد.  امریکا  علیه 
در  ضدامریکایي  احساسات  حلقه اش  و  کرزي  حامد 
می دهند  گسترش  را  کشور  جنوب شرق  و  شرق  مناطق 
در وب سایت  علما  اعالمیه شوراي  مي کنند.  و حمایت 
ریاست جمهوري نشر شد و کرزي از آن حمایت کرد. 

کانون  در  را  امریکایي ها  بارها  کرزي  رییس جمهور 
وحشي  و  متجاوز  خود  قبیله اي  قومي-  چارچوب هاي 
نیروهاي  علیه  بسیج  زمینه هاي  و  تحریکات  از  و  معرفي 
بین المللي حمایت کرده است. این گونه مي خواهد زمینه 
را براي طالبان فراهم، و وحشت طالبان را از ذهنیت مردم 
پاک کند و نیز ذهنیت ها را از فساد در حکومت منحرف 
عمال  کرزي  حامد  که  مي دهند  نشان  همه  این ها  سازد. 
دلیلي  نهایت  در  و  کرده  تنگ  امریکایي ها  بر  را  فضا 
براي امضاي پیمان استراتژیک با امریکا باقي نمي گذارد. 
حامدکرزي در این راستا تا آن جا به پیش رفت که سال 
و  تسلیم شود  طالبان  به  است  اعالم کرد حاضر  گذشته 

علیه نیروهاي بین المللي مبارزه کند. 
از ماه هاي گذشته تاکنون اختالفات میان حامد کرزي و 
است؛ بخش  متمرکز  بر دو بخش مشخص  امریکایي ها 
در  که  است  شبانه  حمالت  مورد  در  اختالف  نخست 
از جنجال برانگیزترین مساله  به یکي  اخیر  طي سال هاي 
میان حامد کرزي و نیروهاي بین المللي تبدیل شده است. 
امضاي  براي  امریکایي ها  با  مذاکرات  در  کرزي  حامد 
پیمان استراتژیک، آن را به عنوان پیش شرط مطرح کرد. 
اما در نهایت حامد کرزي خواهان حذف بخش نظامي 

از متن پیمان استراتژیک شد. 
بخش دوم اختالفات حامد کرزي با امریکایي ها، مساله 
حکومت  به  بگرام  زندان  تحویل  است.  بگرام  زندان 
در  کرزي  حامد  دوم  پیش شرط  به عنوان  افغانستان، 
شد.  مطرح  امریکایي ها  با  استراتژیک  پیمان  امضاي 
بگرام  زندان  تا  کردند  موافقت  امریکایي ها  نهایت  در 
تحویل  افغانستان  حکومت  به  تدریجي  به صورت  را 
بدهند. این در حالي است که در جانب دولت افغانستان 

حکومت  که  نیست  آن  معنای  به  باشد  آورده  به دست 
به دست  را  الزم  قابلیت های  تهدیدها  دفع  برابر  در  او 
آورده است. آن چه که حکومت تبلیغ می کند این است 
که معضل طالبان راه  حل نظامی ندارد. پس حتا اگر ما 
قوای مسلح کامل را در اختیار نیز داشته باشیم به معنای 
آغاز روند کاهش شورش ها در افغانستان نیست. هم چنان 
امکانات و آموزش های که سربازان ناتو در اختیار دارند 
نخواهد  اختیار  در  زیاد  برای سال های  افغانستان  اردوی 
اردوی  نظامی  عملکرد  که  است  واضح  پس  داشت. 
اردوی  به  نسبت  کم تری  کارایی  مراتب  به  افغانستان 
هنوز  افغان  و  ناتو  نیروی های  باوجود  دارد.  امریکا 
نمی خورد  به چشم  کشور  از  نقاطی  بر  دولت  حاکمیت 

در کنفرانس اخیر مطبوعاتي خود به وضوح بر آن تاکید 
قرارداد  بخش  هرسه  از  حکومت  بخش  دیگر  اما  کرد. 
استراتژیک با امریکا حمایت می کند و خواهان گسترش 
همکاري هاي استراتژیک با غرب در بخش هاي مختلف 
است. این اختالفات تاهنوز در سطح رسانه هاي افغانستان 
نشده است.  بررسي  به صورت واضح و شفاف مطرح و 
پیمان  به  رابطه  در  اختالفات  که  است  این  واقعیت  اما 
استراتژیک با امریکا، تا داخل ارگ و دفتر رییس جمهور 

داغ و جنجال برانگیز است. 
فشار  زیر  را  امریکا  تا  است  تالش  در  کرزي  حامد 
کند  حذف  را  استراتژیک  پیمان  نظامي  بخش  گذاشته 
و عالوه بر آن، می خواهد که امریکایی ها عساکر خود 
و  متوقف  را  شبانه  حمالت  کنند،  بیرون  روستاها  از  را 
زندان بگرام را نیز به حکومت افغانستان تحویل بدهند. 
حامد کرزي براي تحمیل نظریات و دیدگاه هاي خود از 

ابزارهاي زیر علیه امریکا استفاده کرده است:
فشارها از طریق تحریکات مذهبي؛  -۱

فشارها از طریق بسیج عمومي؛  -۲
فشارها از طریق برچسپ ها و مسایل جانبي.  -3

زن  آن  در  که  افغانستان«  علماي  »شوراي  اخیر  تصمیم 
به عنوان انسان دست دوم و فرع مرد تعریف شده  است، 
دیدگاه هاي  نوعي  به  و  دارد  ضدامریکایي  ماهیت 
مذهبي  فشارهاي  نوع  از  مي کند،  حمایت  را  طالباني 

نمی خواهند  که  دادند  نشان  قطر  دفتر  تاسیس  مورد  در 
خود  سیاسی  معامالت  وارد  را  کرزی  آقای  حکومت 
برسر  امریکایی ها  با  که  می کوشند  بیشتر  و  نموده 
این  هم اکنون  برسند.  نتیجه  به  عالقه  مورد  موضوعات 
را  امریکا  متحد  ایاالت  با  خود  گفتگوهای  حتا  گروه 

متوقف کرده است.
این  چگونه  کرزی  آقای  که  نیست  معلوم  این حال  با 
با  را  خود  هم اکنون  او  می رساند.  انجام  به سر  را  پروسه 
و تضرع  و کشتار  از جنگ  عبارت  وضعیت جاری که 
تطبیق می دهد؛ عادی شدن و خو  برابر طالبان است  در 
گرفتن اجباری در برابر پروسه ی سومالیایی شدن جنوب 

و شرق افغانستان.
کاهش  و  طالبان  مشکل  او  که  می داند  کرزی  آقای 
مرگ و میر غیرنظامیان در افغانستان را با برگشت سربازان 
امریکایی به کشورشان حل کرده نمی تواند. در مقابل با 
بیانیه های احساساتی و اقدامات ناسنجیده رابطه ها با متحد 
اصلی خود را نیز خراب می کند. آن چه کرزی در برابر 
متحدان غربی خود می نماید اشتباه سیاسی است. این حق 
کرزی است که باید در برابر اشتباهات نیروهای خارجی 
در افغانستان واکنش مناسب  نشان دهد؛ زیرا او در برابر 
و  اقدامات  باید  این  کنار  در  اما  است؛  پاسخگو  مردم 
با  رابطه هایش  تنظیم کند که  به گونه ای  را  مواضع خود 
به  امریکا  متحد  ایاالت  به ویژه  و  ناتو  عضو  کشور های 

وخامت نگراید.
خواهان  امریکا  مردم  ۶۰درصد  از  بیشتر  اکنون  همین 
کرزی  آقای  افغانستان اند.  از  خود  نیروهای  بازگشت 
زودهنگام  خروج  روی  اشتباه آمیز  به صورت  زمانی که 
چیزی  هر  از  بیشتر  می کند  تاکید  امریکایی  نیروهای 
موقعیت حکومت اوباما را در داخل دشوار می کند؛ زیرا 
امریکایی ها از رییس جمهور خود می پرسند وقتی آقای 
کرزی می گوید که هرچه زودتر کشور را ترک بگویید 

چرا باید سربازان امریکایی در افغانستان باقی بمانند؟ 
اجازه  خود  به  سیاست مدار  یک  به عنوان  کرزی  آقای 
می دهد که با موجی از احساسات و عواطف منفی مسلط 
علیه متحدان غربی افغانستان  همراه شود؛ اما مساله اصلی 
این است که وقتی آقای کرزی نمی تواند در برابر چنین 
چگونه  پس  کند  اتخاذ  سیاسی  معقول  موضع  جریانی 
امضا  به  این کشور  با  را  استراتژیک  همکاری های  سند 
می رساند؟ وقتی توقعات مردم را در ارتباط به قابلیت های 
تقویت  برای  باال می برد پس چرا  افغانستان  قوای مسلح 
روی دست  عملی  اقدامات  نیروها  این  واقعی  و  پایدار 

نمی گیرد؟  

هیچ گونه ظرفیت براي تحویل گیري زندان بگرام وجود 
حمالت  توقف  چون  پیش شرط هایی  واقع،  در  ندارد. 
»مسایل  جمله  از  بگرام  زندان  تحویل دهي  و  شبانه 
جانبي« در فهرست ابزارهاي کرزي براي اعمال فشار بر 

امریکایي ها است. 
در  که  قندهار  حادثه  از  پیش  فشارها،  از  دیگر  بخشی 
آن که ۱۶غیرنظامي توسط یک عسکر امریکایي کشته 
شدند، شدت گرفت. بعد از حادثه قندهار رییس جمهور 
تمامي روستاهاي  از  امریکایي ها خواست که  از  کرزي 
مسایلی  چون  از  کرزي  حامد  بروند.  بیرون  افغانستان 
»حاکمیت ملي« و »عزت و غیرت افغاني« به عنوان پشتوانه 
است.  کرده  استفاده  امریکایي  علیه  فشارهایش  تمامي 
استراتژیک  پیمان  این فشارها مي تواند امضاي  مجموعه 

را به بن بست مواجه کند.
است؟  توضیح  قابل  چگونه  کرزي  حامد  فشارهاي  اما 
واضح است که »حاکمیت ملي« افغانستان، اصل بدیهي 
در  که  است  امریکا  با  استراتژیک  پیمان  امضاي  در 
حقیقت امضاي پیمان استراتژیک با امریکا به خاطر اصل 
بدون  افغانستان  است.  افغانستان  آینده  و  ملي  حاکمیت 
»حاکمیت  از  نمي تواند  خارجي  کشورهاي  همکاري 
ملي« خود دفاع کند. اما مساله زنداني ها و حمالت نظامي 
با امریکا و  از جمله جزییات هرگونه پیمان استراتژیک 
در  کارشناسي  لحاظ  به  باید  که  است  دیگر  کشور  هر 
بشر و کرامت  بگیرد. حقوق  مورد آن ها بحث صورت 
افغانستان از جمله اصول بدیهي است  انساني شهروندان 
حمایت  مورد  حقوقي  میکانیزم هاي  براساس  باید  که 
در  قراردادها  امضاي  و  گفتگو  هرگونه  در  گرفته  قرار 
به جاي  کرزي،  حامد  که  است  روشن  اما  باشد.  نظر 
آن که جزییات و میکانیزم هاي حقوقي و تخنیکي پیمان 
استراتژیک را از نظر کارشناسي مورد بحث قرار بدهد، 
آن ها را به عنوان پیش شرط هاي انعطاف ناپذیر و ابزارهاي 
فشار مطرح کرده و تمامي همکاري هاي استراتژیک در 

آینده را موکول به آن ها کرده است. 
در صفحه ۶

 واصف کبریت

 مختار قندهاري

افغانستان به تصامیم 
سنجیده شده نیاز دارد

فشارهاي حامد كرزي
ACKUو آينده پیمان استراتژيك
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من از زمستان های دوری گذشته ام 
که دستان سخاوت خورشيد 

حتا مشت کوچک کودکی را پر نمی ساخت 
دستان سخاوت خورشيد

در کوچه های يخ زده کسوف
از سکه های نور نجابت خالی بود

دستان سخاوت خورشيد 
در جيب ظلمت شب می پوسيد

که  زمستانی  گذاشتيم؛  سر  پشت  را  درازی  زمستان 
زمستانی  بود،  مرگ  نفس های  از  نفس هايش سرد تر 
دره گورستان   به يک  بدخشان  در  را  دهکده ای  که 
بدل کرد. زمستانی که با برف کوچ های سنگينش آمد 
و خانواده هايی را در آن نيمه شبان زمهريرين خاموش 
کودک  صدای  آخرين  تا  نبود  گوشی  اما  ساخت. 
گرسنه شيکی درواز را بشنود و التماس مادری را و 
شيون جگرسوز پدری را که چگونه يک جا با خانواده 
سرمازده اش کفنی از برف می پوشيد. بعد تا شنيديم 
دروغ بود، از اين همه بی عرضه گان نشسته بر اورنگ. 
دروغ های تهوع آور از اين جا از کابل تا فيض آباد، تا 
گروه های نجات و تا آن کمک های ناچيز به دهکده 
سهرابيان  و  نيست  گيرنده ای  کمک  ديگر  می رسد، 
از  ديگر  دهکده  نوشدارويی اند.  هر  از  بی نياز  حادثه 
سکنه خالی ست. هنوز اشک روی گونه های تست که 
اين جا در کابل در »دارالخالفه دموکراسی« می شنوی 
که سرمای زمستان پيرمردان و کودکان خيمه نشين را 

منجمد ساخته است. 
طبيعت چقدر بی رحم است. طبيعت چقدر کور است. 
طبيعت فرزندی ندارد که بداند مرگ فرزند چيست؟ 
کورنيست،  دارد.  فرزندی  شايد  امريکايی  سرباز  اما 
انسان است. پس بايد عاطفه را بشناسد، با خانواده ای 
بداند حريم خانواده چقدر  بايد  باشد.  پيوندی داشته 
طبيعت  از  او کورتر  اما  داشتنی ست؛  و دوست  گرم 
را  بدخشانيان  برف کوچ.  از  بی عاطفه تر  است، 
برف کوچ طبيعت سياه پوش ساخت؛ اما قندهاريان را 
برف کوچ دموکراسی. آن جا طبيعت کور، برف کوچ 
بعد  و  فراز کوهستان جاری می سازد  از  را  سنگينش 
دهکده ای تمام می شود؛ اما اين جا در پنجوايی قندهار 
سرباز بينای امريکايی، شايد سربازان بينای امريکايی 
تفنگ هايی شان را بر می دارند و بعد خانواده هايی را 
تمام می کنند. ما چقدر مردمان بدبختيم که بيشتر از 
بدبختی و جويبارهای  اين مصيبت،  هر چيز ديگری 
همگان  ما  می زند.  پيوند  هم  به  را  ما  که  است  خون 
شده ايم.  بدل  آتشين  زنجير  اين  خونين  حلقه های  به 
و  دردناک  اين گونه  گذشت؛  اين گونه  ما  زمستان 
درازی  سال های  که  گفت  بتوان  شايد  خون آلود. 
 است که اين زمستان استخوان سوز تاريخ در سرزمين 
ما جريان دارد و ما در اين زمهرير نفرين شده دستان 
می بينيم  تا  و  می کنيم  گرم  مرگ  نفس  با  را  خود 

دروازه سبز نوروز هم چنان به روی ما بسته است.
***

می خواستم چيزی در پيوند به جشن نوروز بنويسم، اما 
نتوانستم که يادی از اين زمستان خونين نداشته باشم. 
است  رفته  فراوانی  سخنان  نوروز  پيشينه  به  پيوند  در 
از  نوروز  بيشتر روايت ها چنين است که جشن  اما  و 
دوران جمشيد يا يما پادشاه، يکی از شاهان پيشدادی 
بلخ، به يادگار مانده است. فردوسی در شاهنامه چنين 

گفته است: 

نوروز  جشن  گذشته  ها  در  می آمدند.  مزارشريف 
»جشن  نام  زير  روز  چهل  تا  مزارشريف  شهر  در 
نام  به  نام جشن نوروز  اما  ادامه می يافت؛  گل سرخ« 
جشن گل سرخ می تواند تامل برانگيز باشد. در دوران 
کشورهای  در  جشن  اين  برگزاری  سابق،  شوروی 
مردم  اما  و  بود  ممنوع  قفقاز  ماورای  و  ميانه  آسيای 
چنان که  می کردند،  تجليل  را  آن  غيررسمی  به گونه 
جشن  را  نوروز  الله«  »جشن  نام  زير  تاجيکستان  در 
می گرفتند. هدف شوروی چنين بود که می خواست 
از  نوع  به گونه ای  فرهنگی  و  تاريخی  ريشه های  تا 
اين کشور ها گسترش  در  را  فرهنگی  بيگانگی  خود 
دهد؛ اما من نمی دانم که در افغانستان چه کسی جشن 
نام گزاری کرده است؟  به جشن گل  سرخ  نوروز را 
آيا اين جا هم نوع جعل سازی تاريخ و فرهنگ وجود 
داشته است؟ به هر صورت هرچند جشن گل سرخ نام 
نوروز  را جايگزين جشن  نبايد آن  اما  زيبايی  است؛ 
که  شنيده ام  بار ها  خود  من  که  است  چنين  ساخت. 
نوروز  جشن  که:  گفته اند  خيره سری  تمام  با  کسانی 
تاريخ  بخشيدن  همان  ديگر  اين  ايرانی هاست!  جشن 
و فرهنگ اين سرزمين به ديگران است. خواه چنين 
گفته هايی از سر ناآگاهی باشد و يا هم برخاسته از نوع 
خيره سری. در هردو صورت آب در آسياب شوينيزم 
ايرانی ها  به  نوروز  جشن  بخشيدن  با  می ريزد.  ايران 
اسطوره ای  دوره  باشکوه ترين  از  يکی  حقيقت  در 
با  بلخ  پيشداديان  سلسله  يعنی  اين حوزه  و  افغانستان 
آن همه اسطوره هايی که دارد، به ايران امروزی تعلق 
مدنی  بزرگ  حوزه  يک  به  نوروز  جشن  می گيرد. 
حوزه  اين  کوچک  بخش  يک  ايران  که  دارد  تعلق 

است نه تماميت آن.
نتيجه ديگر اين که جشن نوروز نه تنها با دين تقابلی 
دينی  باورداشت های  از  برخاسته  خود  بلکه  ندارد، 
به   را  يکتا پرستی  دين  آن که  از  پس  جمشيد  است. 
می پردازد.  نوروز  جشن  برگزاری  به  می آورد،  ميان 
به زبانی ديگر، نوروز همان روز پيروزی يکتاپرستی 
به  مردمان می خواهد که  از  بر شرک است. جمشيد 
خدای يگانه ايمان داشته باشند و بر درگاه او سجده 
شکر برجای آرند! از همان گذشته های دور تا امروز 
با نگرش های دينی  به نوروز آميخته  نگرش مردم ما 

بوده است. به چند مورد اشاره می شود:
آدم  حضرت  روز  اين  در  خداوند  که  می گويند    •

)ع( را آفريد.
• می گويند که خداوند در اين روز جهان را آفريده 
آن  است،  آمده  دهخدا  لغت نامه  در  که  آن گونه  و 
همه  اوجات  و  بودند  تدوير  اوج  در  کوکب  هفت 

در برج حمل و در اين روز اجازه سير و دور يافتند.
نوح  روز طوفان  اين  در  است که  • باور هايی چنين 
پايان يافت و کشتی حضرت نوح )ع( به کوه نشست.

به فر کيانی يکی تخت ساخت
چه مايه بدو گوهر اندرنشاخت
که چون خواستی ديو برداشتی

ز هامون به گردون برافراشتی
چو خورشيد تابان ميان هوا

نشسته برو شاه فرمان روا
جهان انجمن شد برتخت او

فرومانده از فره بخت او
به جمشيد برگوهر افشاندند

مر آن روز را روز نوخواندند
چنين روز فرخ از روزگار

بمانده از آن خسروان يادگار
بر  و  جواهرنشان  بود  ساخته  تختی  جمشيد  گويند 
به  اين که  تا  می پرداخت  جهان  سير  به  و  نشسته  آن 
آذربايجان رسيد و فرمود تا آن تخت را روبه خورشيد، 
در جايگاه بلندی، بگذارند. جمشيد بر تخت نشست و 
آن تاج جواهرنشان بر سر کرد. بامدادان که روشنايی 
فزونی  روشنايی  تابيد،  او  تخت  و  تاج  بر  خورشيد 
گرفت و مردمان شاد شدند و گفتند که اين روز نو 
است و آن روز را جشن گرفتند. غير از اين نيز روايت 
است که چون جمشيد از جنگ با ديوان پيروزمند بر 
گشت، آن پيروزی را جشن گرفت که و آن روز را 
نوروز نام نهادند. هم چنان روايت است که جمشيد بر 
تخت نشست و خاصان را فراخواند و گفت:  ای مردم! 
خداوند شما را آفريده است و بايد تن ها به آب های 
بپوشيد  پاک  لباس های  کنيد،  غسل  و  بشويد  پاکيزه 
هرسال  و  آريد  برجای  برای خداوند سجده شکر  و 
روايت  در  گيريد.  دستور جشن  به همين  را  روز  اين 
شرک آميز  دين  جمشيد،  که  است  آمده  ديگری 
داشت،  تمام  رونقی  تهمورس  زمان  در  که  صابييه 
برانداخت و دين يزدان که همان يکتاپرستی  است، به 
ميان آورد و او جشن يکتاپرستی برپا داشت که برابر 

با نوروز بود و آن روز را نوروز خواندند.
که  است  فروردين ماه  نخستين  روز  همان  نوروز 
خورشيد به برج حمل می رسد و آن آغاز بهار است و 
چنين است که بيهقی نوروز را پيشانی سال نو خوانده 
است. از اين همه روايت در پيوند به نوروز، می توان 
به دو نتيجه زيرين دست يافت: نخست اين که نوروز 
از  يکی  جمشيد  و  جمشيد  از  بازمانده  است  جشنی 
که  گفت  می توان  بنا  و  است  بلخ  پيشدادی  شاهان 
تاهنوز  جشن  اين  و  است  نوروز  جشن  زادگاه  بلخ ، 
مردم  جشن  برزگ ترين  به گونه  بلخ  واليت  در 
واليات  تمام  از  مردم  که  می شود  تجليل  افغانستان 
بلخ می آيند و بدين گونه  به شهر  اين روز  کشور در 
ميان  در  پيوند  و  گره گاه  بزرگ ترين  به  جشن  اين 
مردمان افغانستان بدل شده است. غير از اين شماری 
در شهر  نوروز  به جشن  نيز  منطقه  از کشور های  هم 

• می گويند که حضرت جبريل )ع( در همين روز بر 
حضرت محمد )ص( در غار حرا نازل شد و نخستين 
پيام خداوند: »بخوان به نام آن که آفريد تو را از خون 

بسته« را به پيغمبر اسالم رساند.
همين  در  ابراهيم  حضرت  که  است  چنين  باورها   •
را  روز آن همه بت ها را شکستاند و دين يکتا پرستی 

به ميان آورد.
در  وجهه(  )کرم اهلل   علی  حضرت  که  است  آمده   •

نوروز به حيث چهارمين خليفه اسالم برگزيده شد.
روز  نوروز  می گويند که  از جمشيد که  هم  باز  • و 
به  را  مردمان  تنها  نه  که  است  جمشيد  دادگستری 
گوناگون  گروه های  با  بلکه  فراخواند،  يکتاپرستی 
آزاد  را  زندانيان  خورد،  نان  آن  با  کرد  ديدار  مردم 
ساخت، مجرمان را بخشيد و به سخنان و خواسته های 

مردم گوش فرا داد. 
امروزه شمار ديگری برخاسته و نوروز را يک جشن 
کفرآميز می دانند. گاهی تمام برهان قاطع آنان چنين 
از  پيش  دورن های  از  بازمانده  جشن  اين  که  است 
اسالم است. خوب تاريخ اين حوزه که با دين اسالم 
چندين  مدنيت های  از  ما  وقتی  است.  نشده  آغاز 
تاييد  مفهوم  به  خود  اين  می گوييم،  سخن  هزارساله 
اين امر است که تاريخ ما بر می گردد به آن روزگاران 
دور. طالبان جشن نوروز را حرام خوانده بودند. آن ها 
جايگاه های  و  شهرها  کوچه های  در  نوروز  در  و 
برگزاری اين جشن می گشتند و مردمان را به شالق 
می بستند؛ آن ها به اين امر نيز بسنده نکردند و تقويم 
جاللی يا خورشيدی را باطل ساختند و تقويم قمری 
را جايگزين آن ساختند که خود نيز سبب مشکالتی 

در ميان مردم شده بود.
چنين  باستان  نوروز  با  حالی  در  افغانستان،  در 
يک  به  نوروز  هم اکنون  که  دارد  جريان  ستيزه های 
پيشنهاد  بنابر  چنان که  است.  شده  بدل  جهانی  جشن 
آذربايجان، سازمان ملل متحد به سال2010 نوروز را 
پس  شناخت.  به رسميت  جهانی  به حيث يک جشن 
از آن سازمان علمی- فرهنگی و آموزشی يونسکو، 
وابسته به سازمان ملل متحد، جشن نوروز را در همين 
فهرست  در  غيرملموس  فرهنگی  ميراث  به نام  سال 
آثار باستانی جهانی به ثبت رساند. گفته می شود که 
هم اکنون دست کم سه صد مليون تن در سراسر جهان 

نوروز را جشن می گيرند.
هيچ   که  است  مزرعه ای   تاريخ  که  اين  آخر  سخن 
دانه  سالمی در آن نابود نمی شود و بايد به آنانی که 
اين  تاريخی  و  فرهنگی  ازرش های  تخريب  پی  در 
به  نورز  جشن  تخريب  که  داد  هشدار  سرزمين اند، 
مردم  ذهنيت  در  جهانی  فرهنگی  ميراث  يک  حيث 
افغانستان، می تواند به اندازه تخريب تنديس های بودا 

در باميان، فاجعه بار باشد.
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 پرتونادری

نوروز ویکتاپرستی

 

 

 
نوروز همان روز نخستین 

فروردین ماه است که خورشید به 
برج حمل می رسد و آن آغاز بهار 

است و چنین است که بیهقی نوروز 
را پیشانی سال نو خوانده است. 

از این همه روایت در پیوند
 به نوروز، می توان به دو نتیجه 

زیرین دست یافت: نخست این که 
نوروز جشنی است بازمانده از 

جمشید و جمشید یکی از شاهان 
پیشدادی بلخ است و بنا می توان 
گفت که بلخ ، زادگاه جشن نوروز 

است و این جشن تاهنوز در والیت 
بلخ به گونه برزگ ترین جشن مردم 
افغانستان تجلیل می شود که مردم 
از تمام والیات کشور در این روز به 
شهر بلخ می آیند و بدین گونه این 

جشن به بزرگ ترین گره گاه و پیوند 
در میان مردمان افغانستان بدل 

شده است.

ACKU
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تغییرات  آغاز  سر  هر کدام  گذشته،  دهه  دو  آغاز  سر 
بزرگی در زندگی مردم این کشور بود. درست به یاد 
دارم که در نخستین روز های سال 1370 زمانی که هنوز 
صنف هشت مکتب بودم، یک صبح گاه مکتب ما تعطیل 
سایه بان  روی  کابل،  خیرخانه  در  مکتب  راه  در  شد، 
ایستگاه موتر های سرویس تصویری از احمدشاه مسعود 
آویخته شده بود. آن روز آدم هایی متفاوت تری را در 
دویدم، حکومت  خانه  به سوی  به سرعت  دیدم،  کوچه 
دکتور نجیب اهلل سقوط کرده بود و مجاهدین به کابل 
رسیده بودند. من به اندازه درک یک نوجوان چهارده 
ساله، داکتر نجیب را براساس گفته های تلویزیونی اش، 
فال  به  را  حکومتش  سقوط  خبر  ولی  داشتم؛  دوست 
نیک گرفتم. در مورد مجاهدین افسانه ها و اسطوره هایی 

شنیده بودیم که دوست داشتم از نزدیک ببینم. 
به سوی  بود،  تعطیل  هم  باز  ما  مکتب  روز  آن  فردای 
ایستگاه رفتم، به روی تصویر احمد شاه مسعود، تصویر 
گلبدین حکمتیار محکم سرش شده بود، بزرگان گفتند 
که حوزه پیش خانه ما را افراد مربوط به حزب اسالمی به 
غنیمت گرفته بودند. من در 14سالگی پی برده بودم که 
روز های بدی پیش رو داریم. فقط چهار ماه بعد آن گاه 
 که راکتی از جنس راکت های همیشگی کودک شاید 
10ساله را در 25متری ام پارچه پارچه کرد، به پاکستان 
کشته  و  می ماندیم  باید  یا  فرعی  موجودات  ما  رفتیم. 
این که  تا  می کردیم  ترک  را  همه چیز  یا  و  می شدیم 
وارث اصلی حاکمیت بر این موجودات فرعی از دهنه 
تفنگ تعیین شود. ده سال گذشت و افغانستان روز های 
حکومت  تنظیمی،  جنگ های  گذشتاند،  را  تلخی 
ما  کار  فکر کردیم  که  بالهایی  همه  و  طالبان  جهنمی 

را تمام کرد. 
چیز  همه   1380 خزان  روز های  از  یکی  در  این که  تا 
تغییر کرد. با یک تغییر بزرگ به پیشواز دهه ی نو رفتیم. 
سرانجام روز های مصیبت به پایان رسیده بود و طالبان 
شکست خورده بودند. سرآغاز این دهه، سرآغاز یک 

ذوق زدگی بی نظیر در زندگی ما بود. 
نداد.  هم  چیز هایی  و  داد  ما  به  چیز هایی  بعدی  ده سال 
قانون  صاحب  شدیم،  نظام  صاحب  گذشته  ده سال  در 
اساسی شدیم، برای نخستین بار انتخابات مستقیم برگزار 
را  خود  کشور  این  تاریخ  در  اولین بار  برای  کردیم. 
ما  آوردیم.  به دست  رای  حق  و  دانستیم  نظام  مالک 
امتیاز  به  گونه ای  نظام  همین  موجودیت  از  ده سال 
حق  دیگران  به  و  کردیم  زندگی  ما  اکثریت  بردیم. 
زندگی دادیم. آزادی نسبی داشتیم، اقتصاد نسبتا خوب 
دیده شدیم، درس خواندیم  دنیا  کار کردیم،  داشتیم، 
و خانواده ساختیم و بعد از سال های سال تازه خود را 
ادارات  از  یکی  زمانی در  من  دانستیم.  همتای دیگران 
دولتی کار می کردم. گفتگوهایی با یک کشور همسایه 
داشتیم. به خاطر دارم وقتی با یکی از مسووالن وزارت 
خارجه آن کشور در مورد متن اعالمیه مشترک جدی 
شدم، به زبان خود به دیگرش گفت: »تا دیروز از فالن 
با ما  دروازه )مرزی( کس نمی گذاشتش بگذرد، حال 
جدال برابری دارد.« برای من فقط همین مثال کافی ست 
تا هیچ چیز دیگری در مورد این که در ده سال گذشته 
یاد  از  هرگز  را  روز  آن  بنویسم.  آوردیم  به دست  چه 

نخواهم برد.
برای  تضمینی  داده هایش،  تمام  با  گذشته  ده سال  ولی 
پیامد  بدترین  شاید  این  و  نداد.  ما  برای  آینده  ده سال 
امروز  که  وضعیتی  پیش  ده سال  باشد.  گذشته  ده سال 
فکر  بود.  تصور  از  خارج  ما  برای  داریم  قرار  آن  در 
جهل  مقابل  در  پیروزی  از  بعد  ده سال  که  نمی کردیم 
و تاریکی، بیش از سه هزار غیرنظامی شهید داده باشیم. 
و  طالب  به نام  پدیده ای  هنوز  که  نمی کردیم  فکر 
تروریست ما را تهدید کند. فکر نمی کردیم که ده سال 
ببینند. فکر  بعد ما را در آستانه ی تهدید جنگ داخلی 

انگیزه خواهیم  با  و  پولیس مجهز  و  اردو  بود.  خواهند 
داشت. امیدواری ما به آینده بیشتر خواهد بود. سیاست 
ما سالم و سیاست ورزی ما مسوالنه خواهد بود. جنگ 
نه چندان  این ها احتماالت  بود.  و کشتار کم تر خواهد 
نمی کند  حکم  عمومی  برداشت  حداقل  هستند.  جدی 
که این احتماالت را جدی بگیریم. من مطمین هستم که 
شماری از خوانندگان یکی از این احتماالت را جدی 

بگیرند. 
بر عکس مطرح می کنم. دوسال  را  احتماالت  این  من 
ما  متحدانش  و  امریکا  می رویم.  داخلی  جنگ  به  بعد 
و  اردو  فروخت.  خواهند  عمال شان  و  همسایه ها  به  را 
پاشید.  خواهند  هم  از  خارجی ها  خروج  با  ما  پولیس 
از دست  آوردیم  به دست  ده سال گذشته  در  ر ا  آن چه 
نخواهد  انتخابات  و  از دموکراسی  داد. حرف  خواهیم 
بود. ما محکوم به عقب گشت به روز های سیاه تاریخ 
این  که  افغانی  هر  که  هستم  مطمین  من  بود.  خواهیم 
را  احتماالت  این  همه  یا  و  یکی  می خواند،  را  نوشته 

جدی می گیرد. 
دوسال آینده برای ما خیلی سرنوشت ساز است. صادقانه 
امیدوارکننده  بسیار  را  امروز  از  بعد  دوسال  بگویم، 
امریکایی های ذوق زده دیگر دل زده شده اند،  نمی بینم. 
دوسال  به  همیشه  از  ذوق زده تر  حامیان شان  و  طالبان 
بعد می بینند. پروسه ای که به نام پروسه  صلح و مذاکره 
آغاز شده، تنها می تواند به طالب ها و حامیان شان وقت 
بیشتر برای ظهور مجدد کمایی کند و یا برای خارجی ها 
بهانه برای بیرون شدن از افغانستان بدهد. ظهور مجدد 
حکمتیار و دارودسته اش برای ما افغان ها چیزی به ارمغان 
نخواهد داشت. مطمین نیستم که حتا به زشتی انتخابات 
انتقال  و  شود  وطن  این  در  انتخاباتی  هم   1388 سال 
مسالمت آمیز  و  دموکراتیک  شیوه  به  سیاسی  قدرت 
راه  در  بن بستی  هم  اقتصادی  نظر  از  بگیرد.  صورت 
است. با کاسته شدن کمک های بین المللی به افغانستان، 
فکر نکنم دیگر نعمت های زندگی را که ده سال گذشته 

 

 

نمی کردیم که هنوز هم افغانستان چندپارچه باشد و ما 
ملت نشده باشیم. 

سخن کوتاه، ده سال گذشته برای ما صلح نداد، استقرار 
یک پارچگی  و  وحدت  نداد،  قوی  دولت  یک  نداد، 

نداد و بدتر از همه تضمینی برای آینده نداد.
امروز در آستانه ی آغاز دهه ی نو هستیم و این دهه را 
با بحث اصل و فرع آغاز می کنیم. پیشاپیش می خواهم 
بگویم من در این جا از اصل و فرعی که شورای علمای 
افغانستان برای مرد و زن تعیین کرده اند حرف نمی زنم، 
من تصمیم دارم در این کشور کار و زندگی کنم. من 
از اصل و فرع دیگری صحبت می کنم. من  این جا  در 
و  زن  میلیون ها  من  مانند  نیستم،  اصل  ولی  هستم ؛  مرد 
هستند.  فرع  که  سال هاست  کشور  این  در  دیگر  مرد 
سال هاست که ما به عنوان موجودات فرعی آله ی دست 
می کنند  فکر  که  هستیم  انگشت شماری  انسان هایی 

اصلی ترین موجودات در این کشور هستند.
با  تازه شش ماه می شود که  و  بودم  با دولت  چهارسال 
نیستم. من در دوران کارم در دولت همان قدر  دولت 
نگران بودم، که در این شش ماه غیردولتی بودنم هستم. 
دولت  در  که  آن هایی  ساختیم،  افغان ها  ما  را  دولت 
ما هایی  و  نیستند  کشور  این  بدترین های  همه  هستند، 
که در دولت نیستیم بهترین های این کشور نیستیم. من 
وقتی در دولت بودم فکر می کردم که نیروی موثری در 
خارج از دولت است و به آن باید پیوست تا آینده را 
روشن تر و امیدوار کننده تر ببینم. وقتی بیرون از دولت 
قدر  همان  ما  غیردولتی های  که  پی می برم  تازه  هستم، 
نه  من  ما.  دولتی های  که  هستند  بی روحیه  و  بی برنامه 
تحرکی و نیرویی برای آینده در داخل دولت دیدم و نه 
وجدی و اشتیاقی برای آینده در بیرون از دولت می بینم. 
به صفت یک ملت  به صفت یک دولت و هم  ما هم 
نه تضمینی برای آینده و نه مسوولیت پذیری در مقابل 
بلکه  به عنوان یک دولت؛  تنها  نه  ما  داریم. پس  آینده 
ملت  این  جزو  من  هستیم.  محکوم  ملت  یک  به عنوان 
هستم و جزو این دولت بودم و انتقادم از ملت و دولت، 

انتقادم از خودم هست. 
بگذارید در این جا احتماالتی را در مورد دوسال آینده 
مطرح کنم. دوسال بعد انتخابات آزاد و عادالنه خواهیم 
ما  با  متعهدانه  ما  غربی  متحدان  بعد  دوسال  داشت. 

و  سردرگمی  باشیم.  داشته  کماکان  داشتیم  دست  در 
بی انگیزه گی عجیب هم در دولت و هم خارج از دولت 

منجر به افسرده گی شده است. 
صحبت  دیده ام،  شش ماه  در  بی شماری  جوانان  با  من 
بی شمار اند.  نگرانی ها  کرده ام،  هم  پرخاش  و  داشته ام 
که  نشود  بگذارند.  تنها  را  ما  خارجی ها  این که  مبادا 
که  نشود  شوند،  حاکم  ما  سرنوشت  بر  دوباره  طالبان 
کنیم،  گشت  عقب   70 سال های  وضعیت  به  باز  ما 
از  بیان را  بند و آزادی نسبی  نیم  نشود که دموکراسی 
گذشتن  به  مجبور  دوباره  ما  که  نشود  بدهیم،  دست 
اگر  یعنی  غیره.  و  غیره  و  شویم  مرزی  دروازه های  از 
به  اسالمی  حزب  نیایند،  طالب ها  نروند،  خارجی ها 
دیکتاتور  و  نکنند  ما جنگ  بزرگان  بپیوندد،  حکومت 
ما  نود،  دهه  شروع  در  است.  تضمین  ما  آینده  نشوند، 
هنوز هم فرع هستیم و متکی بر نرفتن و نیامدن و جنگ 

نکردن و ظالم نشدن »نیرو های اصلی« زنده هستیم. 
من هیچ طرحی را در این جا مطرح نمی کنم، و نه فکر 
می کنم که کلید این همه قفل ها را می توان در تراوش 
افکار یک فرد دید. هدف این نوشته پاسخ دادن به این 
مطرح  می خواهم  را  واقعیت  یک  اما  نیست.  سوال ها 
کنم. بزرگ ترین سرمایه که در ده سال گذشته به وجود 
است.  افغانستان  جوان  نسل  از  کالنی  قشر  یک  آمد، 
هدفم از نسل جوان و یا نسل نو کتله بزرگی از نسل دوم 
ده سال گذشته ظهور  در  است که  افغانستان  در  جنگ 
پارلمانی  انتخابات  دهند گان  رای  67درصد  ما  کرد. 
که  شدیم  سبب  ما  می دادیم.  تشکیل  را   1389 سال 
یکی رییس جمهور شود و یکی نشود، ما باعث شدیم 
ده سال  در  نشود.  یکی  و  پارلمان شود  یکی وکیل  که 
گذشته هزارها جوان افغان به خارج از کشور رفتند و با 
مدارک لیسانس و ماستری از بزرگ ترین دانشگاه های 
از  فارغ  هزار  ده ها  گذشته  ده سال  در  برگشتند.  جهان 
پوهنتون های داخل افغانستان داریم. امروزه همین نسل 
کار اصلی حکومت را به پیش می برند. من با مسوولیت 
حکومت  اصلی  کار  بخش  بیشترین  که  می کنم  ادعا 
را جوانان بین سنین 25 و 35 به پیش می برند. وزارت 
افغانستان در چند سال  انکشاف دهات  مالیه و وزارت 
تیم های  توسط  متوسط،  سطوح  در  حداقل  گذشته، 
جوانی رهبری شد، وزارت معدن به عنوان بزرگ ترین و 
استراتژیک ترین سکتور در افغانستان توسط یک گروه 
رسانه های  و  اطالعات  مرکز  می شود.  رهبری  جوانان 
توسط  بود  دولتی  نهاد  موثرترین  دوسال  که  حکومت 
این  کارمندان  60درصد  می شد.  برده  پیش  به  جوانان 
اداره فارغان 4سال اخیر فاکولته های حقوق، ژورنالیزم 
و سایر فاکولته ها تشکیل می داد. حداقل 80درصد اردو 
و 30  سنین 18  بین  را جوانان  افغانستان  ملی  پولیس  و 
تشکیل می دهد. رسانه های آزاد افغانستان به صورت کل 
توسط جوانان به پیش برده می شوند. نسل نو افغانستان 
در ده سال گذشته به عنوان یک نیروی اجرایی موثرترین 
سیاست های  کردن  پیاده  در  ما  بوده اند.  جامعه  قشر 
نقش  دولت  از  خارج  و  داخل  در  نادرست  و  درست 
کالنی داشتیم؛ ولی هرگز در شکل دهی این سیاست ها 
نقش نداشتیم. درست است که ده سال گذشته برای ما 
و  شوند  تقویه  باید  که  آورد  به وجود  را  ساختار هایی 
بقای این همه دست آورد ها باید تضمین شود؛ ولی آیا 
ما تضمینی برای بقای این همه دست آورد ها داریم؟ ما 
همیشه وسیله ی برای تطبیق برنامه هایی، که ممکن با آن 
موافق نبوده باشیم، بوده ایم. یعنی ما در معادالت سیاسی 
نیروی  فقط  فرعی  بازیکنان  به عنوان  گذشته  10سال 
در  راه  ولی  بوده ایم.  اصلی  بازیکنان  سربازان  و  کار 
به عنوان نسل  ما  نامعلوم است.  پیچیده و  پیش هم چنان 
نیروی بزرگ؛ ولی سردرگم و کم انگیزه  افغانستان  نو 
یک  به عنوان  را  ما  بتواند  که  محوری  تاکنون  هستیم. 
نیروی بازدارنده از فروپاشی منسجم کند به وجود نیامده 

است. 
فقط می خواهم برای ایجاد یک گفتمان در این جا یک 
افغانستان  از سرنوشت  امروز وقتی  بحث را آغاز کنم. 
صحبت می شود، باز هم بازیکنان اصلی همان ها هستند. 
هنوزهم سرنوشت ما وابسته به جنگ و صلح با طالبان 
و شورای  موقت  از حکومت  هنوزهم حکمتیار  است، 
و  اعتدال پذیر  قشر  هم  هنوز  می کند،  صحبت  نظامی 
جوان قشر محکوم به فرعی بودن است. آیا ما به عنوان 
و  باشیم  فرع  که  هستیم  مایل  هنوز  افغانستان،  نو  نسل 
زندگی ما متکی بر مهربانی و نامهربانی »نیروهای اصلی« 
باشد؟ آیا می خواهیم که ده سال بعد، در آستانه ی تغییر 
قرن، یک بار دیگر حقیر و ناتوان و بی سرنوشت باشیم؟ 
باشیم،  داشته  پرسش  ها  این  به  پاسخی  است  قرار  اگر 
باید از یک جمع صحبت کنیم، از جمعی از موجودات 
کنند.  تبارز  اصلی«  »نیروی  به عنوان  مایل اند  که  فرعی 

این بحث را باید آغاز کرد. 

در باب فرع بودن و اصل شدن 
 وحید عمر

به پیشواز سال نو

 دوسال آینده برای ما
 خیلی سرنوشت ساز است. 

صادقانه بگویم، دوسال بعد از امروز 
را بسیار امیدوارکننده نمی بینم. 

امریکایی های ذوق زده دیگر دل زده 
شده اند، طالبان و حامیان شان 

می بینند. پروسه ای که به نام پروسه ذوق زده تر از همیشه به دوسال بعد 
صلح و مذاکره آغاز شده، تنها 

کند و یا برای خارجی ها بهانه برای وقت بیشتر برای ظهور مجدد کمایی می تواند به طالب ها و حامیان شان 
بیرون شدن از افغانستان بدهد. 

ظهور مجدد حکمتیار و دارودسته اش 
قدرت سیاسی به شیوه دموکراتیکانتخاباتی در این وطن شود و انتقال به زشتی انتخابات سال 1388 هم نخواهد داشت. مطمین نیستم که حتا برای ما افغان ها چیزی به ارمغان 

 و مسالمت آمیز صورت بگیرد.

ACKU



۶ سال پنجم   شماره مسلسل 13۶1   دو شنبه 29 حوت 1390     

 محمدهاشم قیام

سال 1390 خورشیدی برای افغانستان از منظر سیاسی 
دست آوردهای نسبی را به همراه داشت اما این که این 
استقرار  و  تامین  در  می توانند  چقدر  دست آوردها 
ثبات سیاسی و امنیتی در کشور سودمند باشند، بحث 
اگر  که  گفت  می توان  این حال  با  است.  جداگانه ای 
باشد،  بهره مند  سالم  سیاسی  مدیریت  از  افغانستان 
و  سیاسی  ثبات  زمینه ساز  می توانند  این دست آوردها 

اجتماعی در کشور شوند.
سال  قوس  در  دوم  بن  بین المللی  کنفرانس  برگزاری 
این  مثبت  رای  و  عنعنوی  جرگه ی  برگزاری   ،1390
بین  راهبردی  همکاری های  پیمان  امضای  به  جرگه 
امریکا در ماه سنبله سال 1390 و اجرای  افغانستان و 
نیروهای  به  مسوولیت  انتقال  پروسه ی  از  مرحله  دو 
افغانستان از مهم ترین رویدادهای سیاسی امنیتی کشور 

در سال 1390 می باشند.
کنفرانس بن دوم:

با   ،1390 سال  قوس  که  بن  بین المللی  دوم  نشست 
اشتراک حدود 100نماینده از 85کشور و 15سازمان 
رییس جمهور  کرزی،  حامد  شد.  برگزار  المللی  بین 
و  منطقه  افغانستان،  برای  را  نشست  این  افغانستان 
جامعه ی جهانی حیاتی خواند. حکومت افغانستان در 
این نشست وعده داد که در بدل حمایت گسترده ی 

جهانی، در امر مبارزه با فساد اقدام جدی می کند.
شرکت کنندگان در کنفرانس بن دوم با صدور اعالمیه 
مشترکی، بر تقویت نهاد های دولتی افغانستان در تمام 
به  نسبت  افغانستان  حکومت  پاسخ دهی  و  سطوح 
نیازمندی های مدنی و اقتصادی مردم افغانستان و ارایه 
کردند.  تاکید  کشور  شهروندان  به  اساسی  خدمات 
و  قانون  حاکمیت  تقویت  غیرنظامیان،  از  محافظت 
اولویت های  به عنوان  فساد  انواع  تمام  علیه  مبارزه 
جهانی  جامعه ی  و  افغانستان  دولت  کاری  عمده ی 
کنفرانس  در  شرکت کنندگان  سوی  از  افغانستان  در 

عنوان شد.
بهبود  برابر  در  که  شد  روشن  اعالمیه  این  در 
حکومت داری در افغانستان، جامعه ی بین المللی بعد از 
خروج قوای خارجی از افغانستان تا ده سال دیگر در 
کنار حکومت افغانستان خواهد ایستاد. در این اعالمیه 
مشترک هم چنین بر مشارکت دوامدار میان افغانستان 
و جامعه ی جهانی و تعهدات دو جانبه در بخش های 
انکشاف  اقتصاد،  امنیت، روند صلح،  حکومت داری، 

اجتماعی و همکاری منطقوی تاکید گردید.
تعهد  بر  یک سو  از  که  بود  این  کنفرانس  این  حسن 
افغانستان  از  حمایت  در  جهانی  جامعه ی  دوامدار 
تاکید صورت گرفت و از سوی دیگر بر تعهد دولت 
افغانستان بر بهترسازی حکومت، مبارزه با انواع فساد و 
اولویت بندی های ضروری جامعه تاکید شد. اگر این 
دولت  و  جهانی  جامعه ی  سوی  از  دوجانبه  تعهدات 
افغانستان ادامه یابد، می تواند از منظر ثبات سیاسی و 

اجتماعی چشم انداز خوبی برای افغانستان ایجاد کند.
اگرچه دولت پاکستان در کنفرانس بین المللی بن دوم 
اشتراک نکرد، اما عدم اشتراک پاکستان نتوانست این 
کنفرانس را تحت تاثیر قرار دهد. برخی از کارشناسان 
استقبال  کنفرانس  این  در  پاکستان  اشتراک  عدم  از 
پاکستان  اشتراک  بودند که عدم  نظر  این  به  و  کرده 
سبب می شود تا دولت مردان افغانستان با فراغت خاطر 
وارد  این کنفرانس  در  پاکستان  نفوذ  از  و دور  بیشتر 

گفتگو با حامیان بین المللی این کشور گردند.
این کنفرانس از این جهت برای افغانستان مهم بود که 
افغانستان  از  ادامه حمایت  بر  مبنی  درخواست دولت 
مورد توجه جامعه ی جهانی قرار گرفت. حامد کرزی 
به  خطاب  کنفرانس  این  جریان  در  رییس جمهور 
وزرای خارجه  ی دست کم صد کشور جهان گفت که 
افغانستان برای تامین امنیت فراگیر و اقـتصاد پایدار به 
حمایت دوامدار مالی شما نیازمند است. وی هم چنین 

علیه  شورش ها  که  مي دهد  نشان  افغانستان  گذشته  تاریخ 
ست  شده  آغاز  روستاها  از  همواره  مرکزي  حکومت 
روستاها  بر  کامل  کنترول  هیچ گاهي  مرکزي  دولت  و 
تحلیل  بدون  افغانستان  در  تاریخ شورشگري  است.  نداشته 
بنابراین، خروج  است.  فهم ناپذیر  روستا  و  قریه  سرگذشت 
از روستاها یک نکته سوال برانگیز است.  نیروهاي خارجي 
فوري  به صورت  افغانستان  امنیتي  نیروهاي  صورتي که  در 
و  کمي  به صورت  روستاها  در  خارجي  نیروهاي  با  نتوانند 
کیفي جایگزین شوند، بدون شک خروج نیروهاي خارجي 
از روستاها به معناي عقب نشیني در برابر طالبان است. فراهم 
یک  طالبان  براي  خلوت  حیات  و  امن  پناهگاه هاي  کردن 
تهدید جدي است. پس در شرایط فعلي نمي توان از روستاها 
چشم پوشي کرده به آساني نظارت نظامي از روستاها را قطع 

کرد. 
اما همه فشارهاي رییس جمهور کرزي بر امریکا و افزایش 
استراتژیک  قرارداد  امضاي  براي  جزیي  پیش شرط هاي 
مي گیرد.  صورت  مشخص  خواست  دو  به خاطر  امریکا،  با 
ظهور  براي  شرایط  کردن  مهیا  کرزي  حامد  اول  خواست 
سایر  و  طالبان  جمله  از  محافظه کار،  نیروهاي  تقویت  و 
گروهاي هم فکر آن ها است. حامد کرزي به دالیل مختلف، 
همدلي اش را با جریان هاي تندرو و قومي حفظ کرده است 
روابط  گذشته ي  به  که  است  درک  قابل  زماني  امر  این  و 
سیاسي حامد کرزي با طالبان و گروه هاي جهادگرا، نگاهی 
دقیق بیاندازیم. حلقاتي که حامد کرزي را فراگرفته اند نیز 
نیروي محافظه کار و متمایل به طالبان اند. حامدکرزي بارها 
خون بار  حمالت  برابر  در  و  کرده  خطاب  برادر  را  طالبان 
و  است  داشته  انعطاف پذیر  و  نرم  موضع گیرهاي  طالبان، 
در تمام اعالمیه هاي خود هیچ حمله تروریستي را مستقیما 
هم فکرش،  حلقه  و  کرزي  است.  نداده  نسبت  طالبان  به 
باوجود آن که طالبان مسوولیت حمالت خون بار را برعهده 
تروریستي  حمالت  تقبیح  در  نیستند  حاضر  مي گیرند، 
عمومي  بسیج  از  کرزي  حامد  شود.  برده  طالبان  از  اسمي 
افغانستان  مالهاي  از  او  است.  نکرده  استفاده  طالبان  علیه 
خواهان محکومیت حمالت وحشیانه طالبان نیز نشده است. 
از شوراي  به سادگي  که  دیدیم  قبل  روز  چند  حالي که  در 
علماي افغانستان علیه ارزش هاي حقوق بشري استفاده کرد 

تا این گونه امریکا را تحت فشار قرار بدهد. 
از آینده قدرت سیاسي  خواست دوم حامد کرزي عبارت 
و  امریکا  تا  مي خواهد  کرزي  حامد  است.  افغانستان  در 
بماند  باقي  قدرت  در  که  کند  متقاعد  را  جهاني  جامعه 
کرزي  حامد  نظر  مورد  فرد  از  تا  کند  متقاعد  را  آن ها  یا 
امریکایي ها،  اما  براي گرفتن قدرت سیاسي حمایت کنند. 
به نظر نمي رسد که هنوز تصمیم نهایي شان را در این مورد 
اساسي  و  اصلي  نقطه  امریکایي ها  براي  باشند. چون  گرفته 
به نظر  است.  اطرافیانش  و  کرزي  حامد  شخص  مشکل، 
تا 2014 مصروف حامد کرزي و  امریکایي ها  مي رسد که 
رفتارهاي غیرمترقبه وي خواهند بود و این براي امریکایي ها 
جدي  کار  هرگونه  احتمال  است.  گرفتاري  سخت ترین 
خیلي واقع بینانه به نظر نمي رسد، بلکه تمام مسایل در محور 
اختالفات حامد کرزي با امریکایي ها اتفاق خواهد افتاد؛ از 
جمله موفقیت یا شکست امضاي پیمان استراتژیک با امریکا 
و  امریکایي ها  با  کرزي  حامد  اختالفات  چارچوب  در  نیز 
برآروده  میزان  و  ضدامریکایي  سیاست هاي  گرفتن  شدت 
شدن خواست هاي سیاسي ایشان، قابل پیش بیني خواهد بود. 
فشاهار  تا  کرده  مساعد  را  زمینه  نیز  امریکایي ها  اشتباهات 
از جوانب مختلف افزایش پیدا کند. فشارهاي حامدکرزي 
پیدا  اعمال  قابلیت  امریکایي ها  اشتباهات  چارچوب  در  نیز 
امریکایي ها  بر  کرزي  حامد  فشار  ابزارهاي  اما  مي کنند. 
پیامدهاي  مي توانند  چون  مي باشند،  نیز  خطرناک 
این  شک  بدون  و  باشند  داشته  به همراه  را  جبران ناپذیري 
نیز  تسریع خروج شان  شاید  و  مي دانند  امریکایي ها  را  نکته 
ناشي از همین برداشت باشد. مجموعه اشتباهات امریکایي 
و فشارهاي حامد کرزي که در آن از تحریکات عمومي و 
استفاده مي شود، مي تواند مذاکرات  چارچوب هاي مذهبي 
کشانیده،  بن بست  به  را  استراتژیک  پیمان  امضاي  پیرامون 
سیاست هاي  مجموعه  کند.  بحراني  را  داخلي  وضعیت 
دوگانه حامد کرزي و عدم جدیت غرب در مبارزه با طالبان 
سبب گسست ها و قطب بندي هاي سیاسي داخلي شده است 
و  متشنج  را  اوضاع  شده  علیت  بر  مزید  مي تواند  این  که 

غیرقابل مهار کند. 

گفت که برای این که روند انتقال امنیت و پیشرفت های 
اقتصادی افغانستان برگشت ناپذیر باشد، مردم افغانستان 
در  روشنی  تعهدات  بر  کنفرانس  این  تا  دارند  آرزو 

حمایت از افغانستان تاکید کند.
بان کی مون در این کنفرانس گفت که جامعه ی جهانی 
برای این در بن گرد هم آمد که تعهد و حمایت شان 
بهتر،  زندگی  تامین  جهت  در  افغانستان  تالش های  از 
ابراز  مجددا  را  افغانستان  مردم  برای  مرفه  و  صلح آمیز 
چون،  به  دست آوردهایی  اشاره  با  بان کی مون  کند. 
افغان  پناهنده ی  میلیون  نیم  و  چهار  حدود  بازگشت 
دانش آموز  میلیون  هفت  از  بیش  حضور  کشور،  به 
صحی،  خدمات  گسترش  آموزشی،  عرصه ی  در 
اجتماعی  و  سیاسی  فعالیت های  در  زنان  اشتراک 
که  گفت  مادران  و  کودکان  مرگ و میر  کاهش  و 
با کمک جامعه ی جهانی در ده سال گذشته  افغانستان 

دست آورد های زیادی داشته است. 
چون  دیگری  سیاسی  کنفرانس شخصیت های  این  در 
انگال مرکل صدر اعظم آلمان، هیالری کلینتون وزیر 
خارجه  امور  وزیر  جیچی  یانگ  امریکا،  خارجه  امور 
چین و شماری دیگر از سیاست مداران نیز به نمایندگی 
تاکید  افغانستان  از  بر حمایت  متبوع شان  از دولت های 
کردند. از این رو می توان گفت که اگر دست آوردهای 
افغانستان  با مدیریت سیاسی مطلوب در  این کنفرانس 
مثبت  ترسیم یک چشم انداز  همراه گردد می تواند در 

برای افغانستان از اهمیت برخوردار باشد.
 جرگه ی بزرگ عنعنوی:

از  یکی  نیز  عنعنوی  بزرگ  برگزاری  جرگه ی 
رویدادهای مهم سیاسی کشور در سال 1390 می باشد. 
ماه سنبله سال  این جرگه که در  اشتراک کنندگان در 
1390 برگزار شد، امضای سند همکاری های راهبردی 
ملی  ایتالف  کردند.  موافقت  امریکا  و  افغانستان  بین 
جرگه  این  در  اشتراک  از  عبداهلل  داکتر  رهبری  به 
موضع گیری  نیز  افغانستان  پارلمان  کرد.  خودداری 
آن  نمایندگان  از  برخی  داشت.  زمینه  این  در  متزلزلی 
آن  در  شهروندی  هویت  با  دیگر  برخی  و  تحریم  را 

شرکت کردند.
این  خصوص  در  حساسیت  تا  شد  سبب  که  چیزی 
که  بود  شده  شایع  که  بود  این  بیاید،  میان  به  جرگه 
جرگه ی عنعنوی بحث تمدید ریاست جمهوری کرزی 
را به میان آورد؛ اما با معرفی دستو کار جرگه آن شک 
و تردیدها از بین رفت و اعالم شد که در جرگه بر روی 
افغانستان  با مخالفان مسلح دولت  دو موضوع مصالحه 
و امضای سند راهبردی با ایاالت متحد امریکا بحث و 

تبادل نظر می شود.
برای  خود  سخنرانی  در  کرزی  رییس جمهور 
دو  که  کرد  تصریح  جرگه  در  اشتراک کنندگان 
مورد  هردو  که  می دهد  قرار  بررسی  مورد  را  موضوع 

از  افغانستان حیاتی می باشد. وی گفت که یکی  برای 
میالدی   2014 سال  به  افغانستان  رسیدن  موضوعات 
است که باید افغانستان مسوولیت کامل تامین امنیت و 
حفاظت وطن و مردم خود را بر دوش جوانان و نهادهای 
جهت  که  گفت  وی  می گذارد.  خود  ملی  و  امنیتی 
مختلف  با کشورهای  افغانستان  امری  چنین  به  رسیدن 
بزرگ ترین  که  امریکا  با  و  است  گفتگو  و  تماس  در 
در  که  راهبردی  پیمان  یک  برای  است  کشور ها  این 
آن خواسته های افغانستان و خواسته های امریکا مطرح 
است در گفتگو می باشد و هم چنین با انگلستان، فرانسه، 
جریان  گفتگوها  این  نیز  آسترالیا  و  اروپایی  جامعه ی 

دارد.
مساله دوم که حامد کرزی مطرح کرد، پروسه ی صلح 
بود که وی گفت باید در این زمینه و این که روند صلح 
جرگه  در  شرکت کنندگان  باید  نیز  یابد  ادامه  چگونه 

بحث کنند. 
با  استراتیژیک  همکاری های  اهمیت  بر  رییس جمهور 
اشتراک کنندگان  از  و  تاکید کرد  مختلف  کشورهای 
در جرگه نیز خواست که به این موضوع اهمیت دهند. 
قرار  تایید  مورد  جرگه  از  رییس جمهور  خواسته های 
داد. چنان که در بیانیه ای که در روز پایانی جرگه به نشر 
امضای سند همکاری های  از  اشتراک کنندگان  رسید، 
استراتژیک با ایاالت متحد امریکا جانب داری کردند. 
با  مصالحه  مورد  در  رییس جمهور  دیگر  خواسته ی 
از سوی شرکت کنندگان در جرگه مورد  نیز  مخالفان 
تایید قرار گرفت. البته با انتشار خبر دفتر سیاسی برای 
طالبان در قطر، گفتگوهای صلح صورت بین المللی به 
خود گرفت. با این که از تالش های زیادی در راستای 
دفتر  راستا  این  در  و  شد  داده  خبر  طالبان  با  گفتگو 
سیاسی برای طالبان نیز در قطر مدنظر قرار گرفت، اما 
هنوزهم روند مصالحه با طالبان به گونه ی معمایی وجود 

دارد که نمی توان نسبت به آینده ی آن ابراز نظر کرد.
با مدیریت مطلوب سیاسی همراه  نیز اگر  این موضوع 
این  از  بهره مندی  جهت  در  الزم  استعداد  و  شود 
باشد،  داشته  وجود  افغانستان  دولت  در  همکاری ها 
منطقه ای  اقتدار  و  سیاسی  ثبات  تامین  به  می تواند 

افغانستان کمک کند.
پروسه ی انتقال مسوولیت امنیتی:

 1390 سال  سرطان  ماه  در  مسوولیت  انتقال  پروسه ی 
آغاز شد. در مرحله ی نخست پروسه ی مسوولیت امنیتی 
در هفت منطقه به نیروهای داخلی واگذار گردید و در 
یافت و آن گونه که  افزایش  مناطق  مرحله دوم، شمار 
اعالم شده با تطبیق دور دوم این روند، مسوولیت امنیتی 
تعلق  نیروهای داخلی  به  از خاک کشور  پنجاه درصد 

گرفته است.
با انتقال مسوولیت امنیتی به نیروهای داخلی، خوش بینی 
با  است.  یافته  افزایش  نیز  نیروها  این  به  نسبت  مردم 
پایان یافتن موفقانه ی مراحل روند انتقال مسوولیت های 
افغان، گزارشی  نیروهای  به  نظامیان خارجی  از  امنیتی 
مردم  اعتماد  بود  شده  گفته  آن  در  که  رسید  نشر  به 
است.  یافته  افزایش  افغانستان  ملی  پولیس  نیروهای  به 
در یک نظر  سنجی که در این اواخر با همکاری دفتر 
توسعه ی سازمان ملل صورت گرفت، گزارش شد که 
تهیه کنندگان  دارند.  اعتماد  پولیس  به  مردم  81درصد 
این گزارش گفته بودند که این رقم 8درصد افزایش را 

نسبت به سال 1389 نشان می دهد.
سال خونین برای رهبران:

برای  خونین  یک سال  دیگر  سوی  از   1390 سال 
رسمی  بزرگ  شخصیت های  و  رهبران  از  شماری 
استاد  چون  1390 شخصیت هایی  سال  جریان  در  بود. 
برهان الدین ربانی رییس دولت مجاهدین در سال های 
صلح  عالی  شورای  رییس  و   1380 الی   1371 بین 
افغانستان، جنرال داوود داوود قوماندان پولیس  دولت 
محمدهاشم  و  بیک  عبدالمطلب  افغانستان،  شمال  در 
کرزی  احمدولی  نمایندگان،  مجلس  اعضای  وطنوال 
والیتی  شورای  رییس  و  کرزی  رییس جمهور  برادر 
بامیان،  والیتی  شورای  رییس  ضحاک  جواد  قندهار، 
انجنیر  کشور،  شرق  در  جهادی  فرمانده  زرین  ملک 
فرمانده  مجاهد  خان محمد  کندز،  والی  عمر  محمد 
فرمانده  سید خیلی  عبدالرحمان  ننگرهار،  امنیه والیت 
امنیه والیت کندز، جان محمد خان مشاور و فرد مورد 
اعتماد رییس جمهور کرزی هدف حمالت تروریستی 

قرار گرفته و به قتل رسیدند.
به صورت مجموعی می توان گفت که سال 1390 از نظر 
سیاسی و امنیتی سالی با دست آوردهای نسبی محسوب 
در  می تواند  صحیح  سیاسی  مدیریت  با  که  می شود 

ترسیم آینده خوب از اهمیت برخوردار باشد. 

و چشم انداز جدید
فشارهاي حامد كرزيسال 1390

و آينده پيمان 
استراتژيك

از صفحه 3
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

مدنی  قانون   194 و   191  ،183  ،176 ماده  مطابق 
افغانستان، زنان در حاالت چهارگانه زیر می تواند 
مطالبه تفریق کند: 1.   تفریق به سبب عیب  2.  تفریق 
به سبب ضرر 3.  تفریق به سبب عدم انفاق. 4 . تفریق 
به سبب غیابت نا موجه. قانون احوال شخصیه اهل 
تشیع نیز در این زمینه حکم مشابه دارد.  بنابر این، 
ممتد  خشونت های  و  مشکالت  به دلیل  که  زنانی 
خانوادگی مجبور به مطالبه تفریق از محضر محاکم 
می شوند، برای اثبات شرایط و حاالت فوق با موانع 
جدی روبه رو می گردند. از یک سو ابهام در مواد 
جانب  از  و  پیش گفته  شرایط  مصادیق  و  قوانین 
دیگر محدودیت زنان در دسترسی به دالیل و اسناد 
محکمه پسند باعث می شود که زنان علی رغم واجد 

شرایط بودن از حقوق خویش محروم گردند.                                                 
امر دیگری که در تنظیم و توضیح مسوولیت های 
منازعات  حل  و  ازدواج  طرفین  برای  خانوادگی 
احتمالی خانوادگی کمک می کند، ثبت ازدواج ها 

نه سال اشغال نظامی افغانستان توسط ارتش سرخ و 
جنگ خونینی که میلیون ها قربانی به جای گذاشته و 
میلیاردها دالر هزینه ی مالی درپی داشت، مردم فقیر 
تمام  بند کشیده و عمال  را در  بی چاره ی کشور  و 
فرصت  ها و زمینه های زندگی آرام و با اطمینان را 

از آن ها گرفت.
این جنگ تاوانی جبران ناپذیری را به جای گذاشت 
و  جنگ  بی سوادی،  عقب ماندگی،  فقر،  که 
تنها  سمتی  و  مذهبی  منطقوی،  قومی،  اختالفات 

بخشی از آن می باشند.
ناگوار  پیامدهای  این گونه  از  بخشی  برشماری 
ضمن  کوتاه  گزارش  این  در  که  است  موضوعی 
مصاحبه با محترم رحمت اهلل بیژن پور، فعال جامعه ی 

مدنی و حقوق بشر، به برسی گرفته شده است.
سوال: در یک تحلیل کلی نظر شما در رابطه به 
پیامدهای زیان بار تهاجم ارتش سرخ در کشور چه 

می تواند باشد؟
جواب: طوری که می دانیم تهاجم ارتش سرخ در 
به  را  ما  جامعه ی  مرحله اش  نخستین  در  افغانستان 
یک جامعه ی عکس العملی و واکنشی تبدیل نموده 
و باعث شد تا مردم ما خواسته یا ناخواسته به هدف 
مبارزه علیه این تهاجم به نحوی به دیگران پناه ببرد.

دچار  ما  جامعه ی  تا  شد  باعث  تهاجم  این 
ترتیب  این  به  و  گردیده  تعدد  و  چنددستگی 
اساس اختالفات قومی، مذهبی و منطقوی در میان 
در  افغانی  جامعه ی  و  شده  پی ریزی  کشور  مردم 
مختلف،  تمایالت  با  جامعه ی  یک  به  کوتاه مدت 
تبدیل گردیده و زمینه ی انقطاب سیاسی در جامعه 

فراهم گردد.
جامعه ی  تا  شد  باعث  که  بود  سیاسی  انقطاب  این 
زمینه های  در  آن  از  تبع  به  جدی  مشکالت  با  ما 
روبه رو  اجتماعی  روابط  و  آموزشی  اقتصادی، 
ما شاهد  ناگوار  تبعاتی  با چنین  گردد که هنوزهم 

شامل  اصوال  نکاح نامه  است.  نکاح نامه  گرفتن  و 
ثبت ازدواج، عقد ازدواج و مسوولیت هاي دوطرف 
مي شود. براساس ماده 16 قانون مدني افغانستان، تمام 
کاري  و  ساز  تاکنون  اما  شوند.  ثبت  باید  ازدواج ها 
وجود  طالق  و  ازدواج  ثبت  براي  الزامی  و  منظم 
فواید  از  مردم  آگاهي  تا  است  نیاز  است.  نداشته 
نکاح  نامه ارتقا یابد،  اما قبل از آن باید نظام و رویه ای 
الزام آور در محاکم براي ثبت ازدواج ها ایجاد گردد. 
ثبت  به منظور  را  اداره ای  زنان  امور  وزارت  بود  قرار 
امر  این  اما  آورد.  به وجود  والیت  هر  در  ازدواج ها، 
در  چند سال اخیر، محقق نشد و سرانجام به محاکم 
در هر والیت و ولسوالی سپرده شد. امکان دسترسی 
ثبت  مراکز  دوردست  روستاهای  در  ساکن  مردمان 
ازدواج در مرکز والیت بسیار محدود و مشکل است. 
ثبت  تا طرح  ازدواج سبب شده  ثبت  تسهیالت  نبود 

ازدواج ناکام بماند.                                                         
از  بشر در سال 1388،  بنابر گزارش وضعیت حقوق 

خشونت ها و آشفتگی های روانی و اجتماعی هستیم.
حرف  موردی  و  مشخص تر  به صورت  اگر  سوال: 
بزنیم به نظر شما بیشترین صدمات ناشی از حضور ارتش 
سرخ در کشور متوجه کدام بخش از زندگی مردم بوده 

است؟
جواب: همان گونه که قبال اشاره گردید تهاجم ارتش 
سبب  گردید،  مواجه  مردم  جدی  واکنش  با  که  سرخ 
بین مردم کشور  اجتماعی در  انقطاب سیاسی و تشتت 
گردیده و عمال جنگ خونینی را بر مردم تحمیل کرد. 
رفته  بین  از  انسان  هزار  نتیجه آن صدها  در  جنگی که 
گردیدند.  مهاجرت  به  مجبور  ما  شهروند  میلیون  ها  و 
مقبره ها  و  گردیده  بی گناه  انسان های  از  مملو  زندان ها 
درگیری  این  قربانیان  از  بیشتری  اجساد  شاهد  روز  هر 
باعث  خشونت  این  تدوام  بودند.  خونین  و  نامتوازن 
بیشتری  کودکان  و  زنان  هرروز  گذشت  با  تا  گردید 
انواع خشونت علیه مردم ما تجربه  بی سرپرست شده و 

گردد.
و  برود  بین  از  پرورش  و  آموزش  و  معارف  سیستم 
نابودی کشیده شود. دامنه های فقر  به  تحصیالت عالی 
و بی کاری روز بروز افزایش یافته و کشور از توسعه و 

پیشرفت باز ماند.
به آموزش و پروش و  اگر بخواهیم در رابطه  سوال: 
تبعات  و  زده  حرف  بیشتر  کشور  در  عالی  تحصیالت 
چندین سال جنگ و درگیری را در این دو زمینه بررسی 
کنیم به نظر شما صدمات وارده در این دو زمینه از کدام 

جوانب بیشتر مورد بحث و بررسی خواهد بود؟
تهاجم  از  ناشی  صدمات  می کنم  فکر  من  جواب: 
ارتش سرخ و جنگ ناشی از واکنش مردم در برابر این 
تهاجم در خصوص نظام آموزشی کشور از سه زاویه یا 

جانب نیازمند ارزیابی است.
تهاجم  با  می دانیم  طوری که  جغرافیایی:  لحاظ  از   -1
این  برابر  در  مردم  مقاومت  و  کشور  در  سرخ  ارتش 
به  کشور  خاک  از  عمده ی  بخش های  نظامی،  تهاجم 

تحت  افتاده ی  دور  قریه های  و  ولسوالی ها  خصوص 
کنترول مجاهدان، عمال از ساحه ی نفوذ دولت بیرون 
ترتیب  این  به  دادند.  دست  از  را  مکاتب شان  و  شده 
جمع زیادی از کودکانی که باید به مکتب می رفتند، 
باز مانده و معارف کشور به نحوی  از رفتن به مکتب 
تحت  عمال  که  گردید  محالتی  و  شهرها  به  محدود 

کنترول دولت وقت قرار داشت.
ادبیات  با شروع جنگ،  تعلیمی:  نصاب  لحاظ  از   -2
آموزه های  و  نموده  تغییر  کشور  در  نیز  آموزشی 
متفاوتی در نصاب تعلیمی کشور تدوین گردید. تمام 
کتاب هایی که در دوره های تعلیمات ابتدایی متوسطه 
عبارت های  و  جمالت  با  می شدند،  تدریس  لیسه،  و 
ذات  در  که  بودند  گردیده  همراه  خشن  و  جنگی 
ترویج  را  ستیزه جویی  و  خشونت  به نحوی  خود 
مجاهدان  دوران  در  که  کتاب های  در  مثال  می نمود. 
برای مکاتب تحت کنترول آنان طبع شده بود نوشته 
و  پرچمی  سه  و  خلقی  دو  مجاهد  یک  »وقتی  بودند 
چهار روسی را می کشد مجموع کشته شدگان مساوی 
به نه نفر می گردد« به همین ترتیب کتاب هایی که در 
مکاتب تحت کنترول دولت وقت تدریس می گردید 
تحریک  در  به نحوی  خشن  و  چپی  ادبیات  از  متاثر 

اذهان عامه نقش بسیار بدی داشت.
3- از لحاظ کیفی و محتوایی: طبیعی است در شرایطی 
مردمان  هرروز  و  بوده  جریان  در  خونینی  جنگ  که 
دست  از  را  جان شان  درگیری  طرف  دو  از  زیادی 
دادند. نباید انتظار آن را داشته باشیم که وضعیت کیفی 
و محتوایی آموزش و پروش در کشور وضعیت خوبی 
و  آمادگی  معلم  نه  در چنین شرایطی  باشد.  داشته  را 
شرایط روحی مناسب تدریس را داشت و نه متعلم که 

با هزار تهدید و مشکل مواجه بود.
نیز بدور  من فکر می کنم که تحصیالت عالی کشور 
از مشکالتی که در دوره آموزش و پرورش داشتیم، 

نبوده و با چالش های جدی روبه رو بوده است.


مجموع شکایات وارده )1020 مورد( به کمیسیون در سال 
1388، 83 مورد آن مربوط به نقض حق ازدواج و تشکیل 
خانواده بوده است. از آن جمله 61شاکي زنان بوده و مابقی 
اطفال و مردان مي باشند.  در این میان بیشترین تخطي ها در 

والیات شمال و شمال غرب کشور به چشم مي خورد.  
همین طور دیده می شود که گزارش وضعیت حقوق بشر 
نشان  حق  این  نقض  از  را  کم تری  رقم   1389 سال  در 
می دهد. مجموع موارد نقض حقوق بشر که در سال 1389 
به 852  به کمیسیون حقوق بشر راجع و ثبت شده است، 
مورد می رسد که از مجموع آن 6.2درصد مربوط نقض 
دیده  همین طور  می باشد.  خانواده  تشکیل  و  ازدواج  حق 
می شود که از مجموع نقض حق ازدواج، 20درصد مربوط 
اطفال، 40درصد مربوط زنان و 13درصد دیگر مربوط به 

مردان می باشد.                                  
صورت  مختلف  انواع  و  اشکال  به  ازدواج  حق  نقض 
گیرنده   بر  در  عمدتا  حق  این  نقض  جزییات  می گیرد. 
ازدواج اجباری،  بد و بدل دادن ، ازدواج زیر سن و موارد 

مشابه دیگر می شود .                 
ادامه دارد

7سال پنجم   شماره مسلسل 1361   دو شنبه 29 حوت 1390     
وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی 

در افغانستان 

نه سال تهاجم خونین ارتش سرخ در افغانستان
 حفیظ اهلل اکرمی

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

گزارش پنجم، از ۱۳۸۸-۸۹ 

 

قسمت سی و نهم

وقتی بهار از راه می رسد، خداوند در دیگری از رحمتش را بروی بندگان گشوده و 
تازگی، طراوت و شادابی را به آنان هدیه می دهد. بر بندگان است که با محبت به 

هم دیگر، آن را پاس داشته و احترام کنند.

پی نوشت ها:
1. به ماده 141 قانون احوال شخصیه اهل تشییع، شماره مسلسل: 988، تاریخ نشر 5 اسد 1388، مراجعه شود.

2. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، وضعیت حقوق بشر در سال 1388، کابل، افغانستان
3. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، وضعیت حقوق بشر در سال 1389، کابل، افغانستان

به  انگلستان،  و  امریکا  دانشگاه های  فلسفه  استاد  اونایل«  »اونورا 
نفی دریافت اخالقی حقوق بشر بر پایه حقوق می پردازد و برای 
این اندیشه به دنبال وظیفه ای مبتنی بر اتیک است. او بر شالوده ی 
باید در صدد  توصیه می کند که  اخالق  مفهوم  از  درک کانتی 
ایجاد بنیادهای اصولی فراگیر بود که همه ی تفاوت های جهانی 
را بپذیرد و در خود جای دهد تا بتواند کارآمد شود. به باور او، 
فضیلت  برای  نیز  جایی  عدالت،  کنار  در  می توان  اساس  این  بر 
برای  متمایزی  راهکارهای  و  گشود  شده  نهادینه  و  اجتماعی 

نیازهای انسانی و مقابله با آسیب پذیری حقوق بشر یافت.
همه ی  از  بشر  حقوق  جهان شمولی  موانع  به  مربوط  مباحث 
زمینه  این  در  است.  حساس تر  و  پرجدل تر  دیگر  حوزه های 
به دو گروه بزرگ تقسیم بندی  می توان صاحب نظران را عموما 
اندیشه ای  مثابه  به  بشر  حقوق  طرفداران  نخست:  گروه  کرد. 
به  دادن  نسبیت  طرفداران  دوم:  گروه  و  جهان شمول  و  فراگیر 
حالی که  در  مذهبی.  و  فرهنگی  ویژگی های  نفع  به  اندیشه  این 
آن  فراگیر  تحقق  و  جهان شمول  را  بشر  حقوق  نخست،  گروه 
برای  زمینه سازی  طرفدار  دوم،  گروه  می داند،  اجتناب ناپذیر  را 
گروه  این  است.  منطقه ای  گوناگون  فرهنگ های  شکوفایی 
نافی خودمختاری مذهبی و  را  بشر  اراده ی جهانی کردن حقوق 
زنان  جنبش  طرف  از  به ویژه  دیدگاهی  چنین  می داند.  فرهنگی 
مورد انتقاد قرار می گیرد، چراکه به باور این جنبش، نفی خصلت 
استقالل  پای  در  آن  کردن  قربانی  و  بشر  حقوق  جهان شمول 
فرهنگی و مذهبی، به ویژه در کشورهای اسالمی به نقض آشکار 
فعاالن  از  اوکین«  مولر  »سوزان  می گردد.  منتهی  زنان  حقوق 
جنبش فمینیستی امریکا و استاد دانشگاه های این کشور تصریح 
می کند که حقوق بشر نمی تواند به دلیل تفوق آموزه های مذهبی 
در سایه قرار گیرد. به نظر او اگر چه حق آزادی انتخاب مذهب را 
باید محترم شمرد، اما واقعیت این است که در اکثر جوامع بشری، 
انسان ها به صورت افرادی خودمختار و قایم به ذات مذهب خود 
آموزه ای  روش  به  بیش  تا  کم  بلکه  نمی گزینند،  بر  آزادانه  را 
حقوق  اندیشه ی  لذا  می شوند.  سوسیالیزه  آن  با   )doktrinär(
از  تابعی  مذهب«،  »آزادی  بهانه  تحت  نباید  و  نمی توان  را  بشر 

آموزه های آن دانست. 
کلمبیا  و  نیویورک  دانشگاه های  فلسفه ی  استاد  پوگ«  »تامس 
جهانی  منشور   28 بند  که  می کند  یادآوری  مبحث  همین  در 
حقوق بشر سازمان ملل متحد، اهمیت ساختارهای تاثیرپذیر ملی 
لذا  و  است  نموده  تصریح  بشر  حقوق  تحقق  برای  را  فراملی  و 
این وظیفه و مسوولیت اخالقی همگان است که این ساختارها را 
هرآینه که در راستای تحقق حقوق بشر کارساز نباشند، از طریق 
اصالحات الزم دگرگون سازند. او بر خالف این نظر که هر فرد 
انسانی را فصل الخطاب حقوق بشر قلمداد می کند، این اندیشه را 
در درجه اول مسوولیت و چالشی بزرگ برای نهادهای فراگیر 

جهانی می داند.
این موضوعات، شمه ای از مسایل عام تیوریک و نظری مربوط 
به حساب  غربی  دموکراتیک  کشورهای  در  بشر  حقوق  به 
می آید. باید همین جا تصریح نمود که اختالفات نظری و درک 
هرچه  این کشورها  در  بشر  از حقوق  گوناگون  برداشت های  و 
میان  در  عمومی  اعتقاد  این  در  تزلزلی  کوچک ترین  باشد،  که 
صرف  نظر  انسان ها  همه ی  که  نمی کند  ایجاد  غربی  اندیشمندان 
از حقوق  باید  نژاد و مذهب در همه کشورها  ملیت، جنس،  از 
بشر برخوردار باشند و لذا هیچ حکومت یا قدرتی اجازه ندارد 
حق  یا  کند،  شکنجه  و  زندانی  و  بازداشت  بی دلیل  را  انسان ها 

آزادی اندیشه و بیان آنان را محدود نماید.
ادامه دارد

جستاری درباره ی
 حقوق بشر

قسمت نهم   

»انسان چنان که باید مقدس نیست، اما بر او واجب است
 تا انسانیتی را که در اوست، با تقدس بنگرد.«

ایمانویل کانت

بهرام محیی

ACKU
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مرکز  در  نوروز  جشن  بدین سو  سال ها  »از  می گوید: 
دولت مردان  شرکت  و  رسمی  مراسم  با  بلخ  والیت 
را  )ع(  علی  حضرت  زیارت  جهنده  که  بلندرتبه 
رسیدن  از  قبل  یک ماه  و  می گردد  شروع  می افرازند، 

روز نوروز آمادگی برای سال نو گرفته می شود.«
مسووالن صحی در بلخ نیز از قبل آمادگی هایی دارند.

میرویس ربیع، رییس صحت عامه والیت بلخ، می گوید: 
روضه  صحن  داخل  در  را  مجهز  کلینیک  چهار  »ما 
مبارک ایجاد کردیم و 10کلینیک دیگر را در مسیر راه 
الی داخل شهر و چهار کلینیک  فیروز نخچیر  از پوزه 
سیار صحی در داخل شهر در گشت و گذار می باشد که 
مجموعا 22داکتر و 44تن نرس و مستخدم در خدمت 
رخ  خداناخواسته  واقعه ای  اگر  تا  دارند،  قرار  مردم 

می دهد، فورا رسیدگی صورت گیرد.«
مردم  تمام  از ساعت شش صبح  نو،  سال  اول  روز  در 
چهارباغ،  صحن  داخل  در  مبارک  روضه  اطراف  در 
باالی آپارتمان های روی جاده ها و حتا ده ها نفر باالی 
شدن  برافراشته  منتظر  هیجان  و  شور  یک  با  درخت ها 

علم مبارک یا جهنده موالعلی می مانند.
مقامات  از  یکی  جانب  از  سخنرانی ها  شدن  تمام  با 
بلند کردن جهنده حضرت علی  بلندپایه دولتی، فرمان 

داده می شود و با 21فیر توپ بدرقه می گردد.
»تاریخ  می گوید:  روضه،  رییس  انصاری،  عتیق اهلل 
روضه  صحن  در  )ع(  علی  موال  جهنده  برافراشتن 

مزارشریف به 530سال قبل از امروز بر می گردد.«
او افزود: »در سال 1480میالدی زمانی که سلطان حسین 
باستانی حکم می راند، مقبره ای که  این خطه  بایقرا در 
سابق خواجه »خیران« نام داشت و تثبیت شد که زیارت 
حضرت علی )ع( می باشد و بعد از آن به نام بیرق اسالم 
در این مکان توسط وزیر دانشمند سلطان حسین بایقرا، 
امیرعلی شیرنوایی، به شکل امروزی آن بنا شد، جهنده 

باال می شود.«
زیارت  به  مسافران  جهنده  شدن  برافراشته  از  بعد 
به خانه دوستان  بلخ  جهنده می پردازند و مردم والیت 
کردن  جان  نوش  و  نو  سال  تبریکی  به  اقارب شان  و 
است،  نوروزی  میوه خاص  که  هفت میوه  و  هفت سین 

می روند.
این مراسم تا چهل روز ادامه می یابد و همه روزه مردم 
میان گل  در  و  در دشت ها  سبزه لگد  و  تفریح  به خاطر 
مزین  را  شهر  این  دشت های  که  الله  گل  یا  سرخ 

می سازد، می روند.
دوباره  روضه  مبارک  جهنده  نو،  سال  چهلم  شب  در 

پایین می شود و مراسم سال نو نیز خاتمه می یابد.

اسراییل(  جاسوسی  )سازمان  آنها  »آدم های 
سوال های سختی می پرسند ولی موساد با امریکا بر 

سر برنامه اتومی ایران اختالف ندارد.«
بین  آژانس  گذشته  نوامبر  گزارش  انتشار  پی  در 
برنامه  نظامی  ماهیت  به  که  اتومی  انرژی  المللی 
اتومی ایران اشاره شده بود، تنش های موجود میان 

ایران و امریکا بیشتر شده است.
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سیاسي،  کارشناسان  از  برخي  همین حال،  در 
معاون  جزایري،  مسعود  شنبه  روز  اظهارات 
دخالت  را  ایران  مسلح  نیروهاي  ستاد  کل 
آشکار در امور افغانستان توصیف مي کنند و 
در  همسایه  کشورهاي  دخالت  که  مي گویند 
افغانستان، باعث شد تا نیروهاي بین المللي در 
کشور حضور یابند. به گفته ي این کارشناسان، 
قتل  علیه  اخیر  اعتراض آمیز  تظاهرات هاي 
شانزده غیرنظامي توسط یک سرباز امریکایي 
بگرام،  در  قرآن  از  نسخه هایي  آتش زدن  و 
حضور  به  افغانستان  مردم  مخالفت  مفهوم  به 

نیروهاي بین المللي در کشور نیست.
سیاسي  کارشناسان  از  یک تن  شریفي،  عمر 
در  همواره  همسایه  کشورهاي  که  مي گوید 
او  کرده اند.  مداخله  افغانستان  داخلي  امور 
دنیاي  با  افغانستان  دوامدار  »ارتباط  گفت: 
در  ثبات  تضمین کننده  حقیقیت  در  بیروني، 
است.  منطقه  در  ثبات  به  مترادف  و  افغانستان 
از  بسیاري  که  است  معلوم  حقایقي  از  اما 
در  ثبات  خواهان  ما  همسایه ي  کشورهاي 
افغانستان نیستند.« آقاي شریفي تاکید مي کند 
ضدیت  در  افغانستان  در  اخیر  اعتراضات  که 
مداخالت  از  ناشي  نیز  بین المللي  نیروهاي  با 

برخي از کشورهاي همسایه است. 
نیروهاي  حضور  با  همواره  ایراني  مقام هاي 
کرده  مخالفت  افغانستان  در  بین المللي 
کشور  در  نیروها  این  حضور  که  مي گویند 
است.  نکرده  کمک  ثبات  و  صلح  تامین  به 
برنامه  برسر  غربي  کشورهاي  با  که  ایران 
هسته اي خود دچار تنش است، همواره تالش 
در  را  احساسات ضدامریکایي  تا  است  کرده 

افغانستان برانگیزد.
این در حالي ا ست که دولت ایران بارها از سوي 
شورشیان  از  حمایت  به  متهم  غربي  مقام هاي 
در افغانستان شده  است. به باور آگاهان، ایران 
تالش مي کند تا از طریق تحریک احساسات 
در  بین المللي  نیروهاي  علیه  افغانستان  مردم 
کشور و حمایت شورشیان از این نیروها، زمینه 
و  کشور  از  بین المللي  نیروهاي  سریع  خروج 
افغانستان مساعد  را در  ادامه ي مداخالت شان 

سازد.

وزارت خارجه در واکنش به 
اظهارات يک مقام ايرانی:

 دولت و ملت افغانستان 
خود تصمیم می گیرند 

بلخ آماده  جشن نوروز

موساد ارزيابی اتومی امريکا را از ايران قبول دارد

در آستانه آمدآمد بهار و فرا رسیدن نوروز، شهر مزار 
در حال آراسته شدن است. مردم، مسووالن شرکت های 
خصوصی، مسووالن دولتی، همه با هم، در تزیین شهر 

سهم گرفته اند.
عده ای  و  فلزکاری  و  رنگ مالی  مصروف  تن  صدها 
هم مصروف چراغان ساختن شهر با چراغ های سولردار 
کارکنان  این که  جالب  همه  از  می باشند.  جدید 
شهرداری، با تمام امکانات، مصروف پاک کاری جدی 

شهر استند.
منیر فرهاد، سخنگوی والی بلخ، گفت که بلخ در حال 

آماده شدن است.
او افزود هفت کمیته ای که در راس آن عطامحمد نور، 
والی بلخ، قرار دارد، به خاطر هرچه با شکوه  برپا شدن 
امنیت،  ایجاد شده است و شامل کمیته های  این جشن 

مالی، فرهنگی، تزیینات، تشریفات و غیره می باشد.
مسووالن محلی در بلخ می گویند که آنان تدابیر شدید 
امنیتی را برای برگزاری جشن باستانی نوروز گرفته اند.

آقای عطا محمدنور در یک کلیپ تصویری که از سوی 
دفتر مطبوعاتی والیت بلخ نشر شده است، از مهمانانی 
که برای اشتراک در این جشن می آیند، خواسته است تا 
سالح های شان را در دروازه های ورودی بسپارند و بعد 

از خروج با سهولت تمام دوباره تحویل بگیرند.
وی افزوده است که مردم و مهمانانی که برای اشتراک 
در این جشن باستانی می آیند، می توانند بدون تشویش 
مختلف،  نهاد های  از سوی  و  بپردازند  به گشت و گذار 

برنامه های جالب نیز روی دست گرفته شده است.
اردو،  از  متشکل  امنیتی  »نیروهای  هم چنین گفت:  وی 
پولیس و امنیت ملی یک جا در نقاط مختلف تالشی ها 
و کمربند هایی را ایجاد کرده است، تا امنیت این شهر را 

در روز های سال نو بهتر و خوب تر تامین کنند.«
است  خواسته  والیت  این  مردم  از  هم چنین  بلخ  والی 
دوردست  نقاط  و  شهر  در  مشکوک  افراد  با  هرگاه 
احوال  امنیتی  نیروهای  به  می شوند،  مواجه  بلخ  والیت 

دهند و در تامین امنیت شهر خود سهم گیرند.
والیت  در  امنیتی  شدید  تدابیر  اتخاذ  برای  آماد گی ها 
امنیتی  نیروهای  که  است  یافته  افزایش  حالی  در  بلخ 
این والیت تاکنون دو گروهی شورشی و بیش از صد 
کیلوگرام مواد انفجاری را به اتهام اخالل جشن نوروز 

در طی دو هفته اخیر کشف و بازداشت کرده اند.
و  دوهزار  است  گفته  ملی  امنیت  ریاست  هم چنین 
پنج صد کیلوگرام مواد منفجره را که به منظور بهم زدن 
بلخ جاسازی  والی  خانه  مهمان  مقابل  در  نوروز  جشن 

شده بود، کشف کرده اند.

انجام شده به وسیله سازمان های جاسوسی امریکا 
از برنامه هسته ای ایران نیستند.

نیویارک تایمز ماه گذشته گزارش داد تحلیلگران 
که  هستند  باور  این  بر  همچنان  امریکا  اطالعاتی 
شواهد محکمی وجود ندارد که نشان دهد رهبران 
ایران برای به دست آوردن سالح هسته ای تصمیم 

گیری کرده اند.

موافقت  از  گزارشی  در  تایمز  نیویارک  روزنامه 
سازمان جاسوسی اسراییل با ارزیابی سازمان های 
اطالعاتی امریکا از برنامه هسته ای ایران خبر داده 

است.
رهبران  سخنان  رغم  به  روزنامه،  این  گزارش  به 
اسراییل درباره تالش ایران برای به دست آوردن 
اتومی، مدیران موساد مخالف ارزیابی های  سالح 

بلخ در حالی که  باشندگان  از  از سویی دیگر، شماری 
می کنند،  خرسندی  اظهار  والیت  این  کامل  امنیت  از 
تفاوت  گذشته  سال های  با  امسال  جشن  که  می گویند 

دارد.
دانشگاه  دانشجویان  از  یک تن  ابراهیمی،  احمدخیبر 
مهمان دار  بلخیان  و  بلخ  این روز ها  »در  آریا می گوید: 
و  مهمانان  جهان  و  افغانستان  گوشه ای  هر  از  و  هستند 
عزیزان خدا برای اشتراک در جشن باستانی نوروز در 

این والیت آمده اند.«
از سویی هم نعیم اهلل، یک تن از ماهی پزان بلخ، می گوید: 
»از سه روز به این سو مقدار بیش از یک هزار کیلوگرام 

ماهی را به فروش رسانیده ام.«
پسران  که  خانواده هایی  روزها  این  »در  گفت:  وی 
خود را نامزد کرده اند، به قسم رسم و رواج های سابق، 
ماهی و جلبی می گیرند و به خانه های نامزد خود روان 

می کنند.«
شکایت  قیمت ها  افزایش  از  نامزدان  از  شماری  اما 

می کنند.
شهر،  این  در  نامزدداران  از  یکی  امیری،  خان علی 
می گوید: »نرخ مواد خوراکه در این شهر )مزارشریف( 

خیلی افزایش یافته است.«
وی گفت: »یک  کیلوگرام ماهی که قبال سه صد افغانی 

بود، حاال به شش صد افغانی رسیده است.«
در عین حال، شهردار بلخ که در نشستی با هوتل داران 
بلخ صحبت می کرد، از تمامی هوتل داران این والیت 
خواست تا در روز های سال نو از اضافه ستانی و فروش 
غذای  بی کیفیت خودداری کنند و مهمان داران خوبی 

باشند.
هرنوع  و  باشد  پاک  باید  شهر  »هوتل های  افزود:  وی 
مهیا  هوتل ها  در  نیز  باشند  خواسته  مهمانان  که  غذایی 

گردد.«
یونس مقیم، شهردار بلخ، می گوید: »ما برای مهمانانی 
که از دیگر والیات می آیند، چهار مکتب را در داخل 
شهر فرش کرده ایم و با لوازم آشپزی و دیگر وسایل نیز 

مجهز شده است.«
نوروز یک جشن خاص است که در شهر مزارشریف در 
چهل روز اول سال و به مناسبت روییدن گل های سرخ 
از همه جا  این چهل روز مردم  برپا می شود و در طول 

برای حضور در این جشن به مزارشریف می آیند. 
جهنده  برافراشتن  با  مزارشریف  در  نو  سال  جشن 

حضرت علی، خلیفه چهارم اسالم، آغاز می گردد.
فرهنگ والیت  و  اطالعات  رییس  خلیق،  صالح محمد 
بلخ در باره برگزاری جشن نوروز در شهر مزارشریف 

بر این اساس، آخرین ارزیابی های صورت گرفته 
نتیجه  با  امریکا  جاسوسی  سازمان های  وسیله  به 
گیری اطالعاتی این کشور درباره اتومی ایران که 
بیانگر توقف جنبه نظامی آن بود، تفاوت چندانی 

ندارد.
یک  از  نقل  به  خود  گزارش  در  تایمز  نیویارک 
نوشت:  نبرد،  را  نامش  که  امریکا  جاسوسی  مقام 
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فلسطین نوشته اند: »ما در این مورد به توافق رسیدیم که 
و  اسراییل  تا  است  ضروری  بین المللی  سربازان  نوعی 
باید در قسمت امضای یک قرارداد ممکنه  فلسطین را 

مورد حمایت قرار دهد.«
این دو در مقاله مشترک شان توضیح می دهند: »منظور 
در این جا سربازان صلح به صورت معمول و متعارف 
بتواند  که  است  متنوع  ارگانیزم  یک  بلکه  نیست،  آن 
علمی  حین  و  دهد  انجام  را  گوناگون  عملکردهای 
کردن یک قرارداد صلح در چند مرحله، باید با هر دو 

جانب همکاری کند.«
عملی  برای  تنها  بین المللی«   »حضور  توافق  این  طبق 
کردن قرارداد تقویت خواهد شد و این مرحله ممکن 
یک  ساختن  عملی  از  بعد  کند.  دوام  زیادی  سال های 
را  مشخصی  عملکردهایی  تحقق  حضور  این  قرارداد، 
که انجام نیافته اند، به عهده گیرد که این امر نیز می تواند 

سال ها ادامه یابد.
بین المللی  حضور  »این  می افزایند:  کارشناس  دو  این 
باید شامل واحدهای مسلح باشد که بتواند از خود دفاع 
کند و آیین نامه ها در بخش هایی را که مورد توافق قرار 
گرفته است، عملی سازد. و این حضور از یک رهبری 
اما  باشد،  نظامی و یک رهبری دیپلوماتیک برخوردار 

تمام مسوولیت ها در دست نیروهای ملکی باشد.«

مقام های بلندرتبه و مشاوران امنیتی اسراییل و فلسطین 
»حضور  عنوان  تحت  نهادی  که  کرده اند  توافق 
را  فلسطین  و  اسراییل  میان  صلح  دوام دار،  بین المللی« 

تامین کند.
شلومو بروم، جنرال پیشین اسراییل و جیبریل الرجوب، 
امنیتی محمود عباس، رییس جمهور تشکیالت  مشاور 
در  مشترک  مقاله  یک  در  فلسطین،  خودگردان 
که  نوشته اند  سایتونگ«  دویچه  »زود  آلمانی  روزنامه 
قبل  بین المللی«  »حضور  عنوان  زیر  سربازان صلح  باید 
حکومت  و  اسراییل  میان  قرارداد  یک  شدن  عملی  از 

فلسطین، به فعالیت آغاز کنند.
حال  به  تا  که  است  آمده  مشترک  مقاله  این  در 
شکست  به  دلیل  این  به  جمله  از  بسیاری  قراردادهای 
زمان  آنها  و عملی شدن  امضا  میان  مواجه شده اند که 

طوالنی سپری شده است.
»هانریش  بنیاد  فعالیت های  نتیجه  در  سال،  دو  از  بیشتر 
بویل«، فرستاده های جوانب متخاصم با هم دیگر دیدار 
برای حضور سربازان صلح زیر  و روی جزییات طرح 

عنوان »حضور بین المللی« کار کرده اند.
و  برلین  در  نخست  دوشنبه  روز  است  قرار  طرح  این 
شود.  معرفی  واشنگتن  و  نیویارک  بروکسل،  در  بعد 
کارشناس نظامی اسراییل و مشاور امنیتی رییس جمهور 

تقاضای حضور بین المللی برای صلح میان اسراییل و فلسطین

مورخ   )40(  1389/4/26 مورخ   )30( نمبر  قطعی  قضائی  قرار  باساس  بانک  ))پشتنی 
1389/5/24 )41( مورخ 1389/5/25 )42( مورخ 1389/5/24 )65( مورخ 1389/8/28 ریاست 

محترم محکمه ابتدائیه تجارتی والیت بلخ قرار است جایدادهای ذیل:
1. یکدربندحویلی مندرجه قباله شرعی نمبر )1113/304( مورخه 11420/11/3 اسمی شاه 
محمود ولد شیر محمد واقع گذر دوم عقب مخابرات شهر مزارشریف به تضمین شرکت 

جاویدان.
2.  یکدربندحویلی مندرجه قباله شرعی نمبر )732/2391( مورخ 1389/5/24 اسمی غالم 
فاروغ ولد غالم حضرت جان واقع کارته صلح شهر مزارشریف به تضمین شرکت دره 

غوربند.
3.  یکباب بلندمنزل مندرجه قباله شرعی نمبر )904/212( مورخ 1421/7/24  اسمی سید 
هاشم ولد سید محمد عثمان واقع سنگ کالن سیدآباد شهر مزار شریف به تضمین شرکت 

نوید محب.
4. یکباب بلند منزل و هوتل مندرجه قباله شرعی نمبر )107/107( مورخ 1421/8/16 قباله 
واقع  عبدالستار  ولد  زلمی  محمد  اسمی   1383/12/10 مورخ   )3289/2867( نمبر  شرعی 

سرک چهل متره سیدآباد شهر مزارشریف به تضمین شرکت کریم زلمی.
5. یکدربند حویلی و یک باب مارکیت فردوس مندرجه قباله شرعی نمبر )184/56( مورخ 
72/1/22 و قباله شرعی نمبر )251/87( مورخ 86/12/4 اسمی عزیزه رادمنش بنت محمد 
نیازی  قویاش  شرکت  تضمین  به  مزارشریف  شهر  ایوب  حاجی  چهارراهی  واقع  داود 
که معیاد قرضه  های مربوطه  شان نزد بانک تکمیل و حاضر به تادیه مقروضیت ذمت 
خویش نگردیده اند تحت نظر هیأت منتخب جایداد های فوق الذکر از طریق  داوطلبی و 
مزایده بفروش میرساند. داوطلبان از تاریخ نشر اعالن الی مدت ده یوم درخواستهای 
خویشرابریاست عدلیه بلخ و یا مدیریت عمومی پشتنی بانک شهر مزارشریف بسپارند. 
شرطنامه را مالحظه فرموده و تضمین نقدأ اخذ می گردد. همچنان به مسئولین شرکت 
های متذکره نیز ابالغ میگردد تا بروز معینه در مجلس داوطلبی حاضر باشند. در غیر آن 

هیچ نوع شکایت قابل سمع نخواهد بود.((
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